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  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
  

  1020 ספטמבר ב30לתקופה שהסתיימה ביום 
  
  :החברה .1
  

את החברה החלה . שאחריות בעלי מניותיה מוגבלת, כחברה פרטית, 1996 במרס 27ביום , החברה התאגדה בישראל
 במאי 1 שונה ביום הואו, "מ"עב. י'ג.אי.גולדן איי"שמה המקורי של החברה היה . 1997מאי הביטוחית בחודש פעילותה 

החברה אינה ". מ"י ישראל חברה לביטוח בע'איי אי ג" ל2006 באוגוסט 27וביום " מ"ביטוח זהב בע. י'ג.אי.איי" ל1997
 . מחזיקה בחברות בנות או קשורות כלשהן

  
 50% -המחזיק ב") American International Group, Inc.") (AIG( העולמי AIGבעלי המניות בחברה הם קונצרן 

 - המחזיקה ב)קבוצת עורקלהלן ( מ"עורק זהב השקעות בע וכן,  ממניות הבכורה של החברה51% -מהמניות הרגילות וב
 הועברו מניות החברה המוחזקות בידי 2010בחודש פברואר .  ממניות הבכורה של החברה49% - מהמניות הרגילות וב50%
AIG לחברת Chartis Overseas Ltd. בקונצרן חברת ביטוח  שהיאAIG.  

  
, 2010 בפברואר 26אשר פורסם ביום ) K10 (2009 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום AIGבמסגרת הדוח השנתי של 

, בהתבסס על המחויבות המתמשכת של הממשל האמריקאי.  להמשיך כעסק חיAIG את יכולת AIGהעריכה הנהלת 
 לייצב את החברה AIGיורק ותוכניות הנהלת - בפדראלי של מדינת ניוהעסקאות שכבר בוצעו והצפויות להתבצע עם הבנק

 שתהיה לה נזילות מספקת לממן AIGהעריכה הנהלת , ולבצע את תוכניותיה למימוש נכסים ולאחר ביצוע שיקולים אלה
קיימת , זאתעם . החודשים הבאים12 במשך הלבצע את תוכניות המימוש שלה ולפרוע את התחייבויותי, AIGולנהל את עסקי 

ל לא תתממשנה וכי קיימת אפשרות שעסקה אחת או יותר עם "אפשרות שבפועל התוצאה של אחת או יותר מתוכניות הנ
 תבקש עזרה נוספת AIG-קיימת אפשרות ש, אם כך יקרה. יורק לא תשיג את יעדיה המקוריים-הבנק הפדראלי של מדינת ניו

קיימת אפשרות שיווצר , בקרות אירוע כזה וללא עזרת הממשל האמריקאי. מהממשל האמריקאי כדי לעמוד בהתחייבויותיה
אין צפויה השפעה מהותית ,  לא תוכל להמשיך כעסק חיAIGאם .   להמשיך כעסק חיAIGספק סביר בקשר ליכולתה של 

  . על יכולת החברה להמשיך כעסק חי
 השלכות AIGפרסום הערת עסק החי של ין ינאין לע, בהתייעצות עם יועציה המשפטייםלדעת הנהלת החברה ו, כמו כן

  .משפטיות ביחס לחברה
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  :להלן תרשים מבנה האחזקות בחברה

  
הינה בבעלות ובשליטה , באמצעות חברות פרטיות אחרות, מ הינה חברה פרטית אשר בשרשור מלא"עורק זהב השקעות בע

הפעילויות העיקריות של החברות הפרטיות . מ" בעורק זהב השקעות בע50%-בשל שני יחידים אשר כל אחד מהם מחזיק 
השקעות פרטיות , הפיננסים, ן"מ כאמור לעיל הינן בתחומי ההשקעות בתחומי הנדל"המחזיקות בעורק זהב השקעות בע

 .טכנולוגיה ואיכות הסביבה והשקעות פיננסיות אחרות-ביו, טק-בחברות ופרויקטים בתחום ההיי
 .מ היא ההחזקה בחברה"ות העיקרית של עורק זהב השקעות בעהפעיל

  
 :על פי הפירוט כדלקמן, כללי וביטוח חייםלעסוק בענפי ביטוח ") המפקח("מבטח מאת המפקח על הביטוח  רישיונותלחברה 

ביטוח (סחרי ענפי ביטוח מ, )ותאונות אישיותאשפוז , מחלות(בריאות ביטוחי , )רכב חובה ודירות, רכב רכוש(ענפי פרט 
 ביטוח אחריות לצד שלישי, ביטוח אחריות מעבידים, ביטוחי קבלנים, הנדסיביטוח , ביטוח אובדן רכוש, מקיף לבתי עסק

 וביטוח ביטוח מטענים בהובלה, ביטוח אחריות המוצר, )ביטוח אחריות מקצועית וביטוח נושאי משרה ודירקטוריםהכולל 
  . חיים

ביטוח מסחרי , בריאות, ) רכב ודירה(ביטוחי פרט  ( עסקיים הכוללים ארבעה מרכזי רווח  החברה פועלת במבנה של אגפים
  . מכירות ולקוחות, ואגפי מטה) וביטוח חיים

   
  תחומי הפעילות 

  
  :ענפי הפעילות העיקריים של החברה הם להלן. החברה פועלת בעיקר בתחום הפרט

  
 )ענפי רכוש אחרים, ענפי חבויות,  מקצועיתאחריות, דירות, רכב חובה, רכב רכוש(ביטוח כללי  
 ביטוחי בריאות  
 ) ריסק בלבד(ביטוח חיים  

  

  )51%( מניות בכורה 51
 )50%(  מניות רגילות2,315

American International 
Group, Inc. )ב"ארה(  

עורק זהב השקעות 
מ"בע  

פ.ח 51-233850-0  

Chartis International LLC 
)ב"ארה(  

י ישראל'אי איי ג  
מ"חברה לביטוח בע  

פ.ח  51-230488-2  

100%

100%

Chartis Overseas Limited  
)ברמודה(  

 )49%( מניות בכורה 49
 )50%( מניות רגילות 2,315
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 שגדלו פרמיות הברוטולהגדיל את היקף ") תקופת הדוח ("2010נת של שתשעת החודשים הראשונים בהחברה המשיכה 
  .2009 של שנת תקופה המקבילהה ת לעומ3.9%-בכ
  

בתקופה המקבילה ח "מיליון ש 521.6ח לעומת סך של " ש מיליון541.8 -תכמו בבתקופת הדוח הסברוטו סך הכל פרמיות 
   .2009בשנת 

  
  
  :מצב כספי  .2
  

  ):ח"באלפי ש(להלן נתונים מאזניים עיקריים 
  

    9200 בדצמבר 31  2009 ספטמבר  ב30    1020 ספטמבר ב30  הסעיף המאזני
  1,041,579  1,015,553  1,141,267   ומזומניםהשקעות פיננסיות

  318,567  309,904  365,567  הון עצמי
  1,141,017  1,128,970  1,267,932  התחייבויות בגין חוזי ביטוח

  374,673  356,269  447,701  נכסי ביטוח משנה
  88,243  92,208  98,138  הוצאות רכישה נדחות

  1,703,614  1,672,309  1,904,336  סך הכל נכסים
  
  

  ):ח"באלפי ש(ולל לפי מגזרי פעילות עיקריים להלן נתונים עיקריים של הרווח הכ
  

  10.209-1  .20099-1  .20109-7  .20099-7  12.2009-1  
  5,651  284  83  2,663  3,022  רווח מביטוח חיים

  10,831  5,848  5,604  9,640  18,878  רווח מביטוח בריאות
  55,142  10,103  2,652  54,889  37,934  (*)רווח מביטוח כללי 

) הפסד(סות  בעיקר הכנ(אחר 
  )מהשקעות

  
12,367  

  
34,811  

  
13,406  

  
13,936  

  
44,425  

  116,049  30,171  21,745  102,003  72,201  לפני מסים ) הפסד(רווח  
  )42,060(  )10,180(  )7,558(  )36,580(  )25,443(  מסים על ההכנסה

  73,989  19,991  14,187  65,423  46,758  לתקופה רווח
  . לדוחות הכספיים התמציתיים4 ראה ביאור -ענפים עיקריים נתונים נוספים לפי -(*)  

  
  :   להלן הסבר לגבי התפתחות של חלק  מהנתונים שהוצגו לעיל

  
ח בתקופה " מיליון ש97.0ח לעומת "מיליון ש 53.4-נטו הסתכמו בתקופת הדוח ב, תרווחים מהשקעו  .א

היו נמוכות  השערים בתקופת הדוח עליותכך ש מה בהכנסות מהשקעות נבעירידהה. 2009המקבילה של שנת 
 .חריגות במיוחדשערים  בעליות נה שהצטיי2009שנת של מהתקופה המקבילה 

   
ח " מיליון ש10.8-ח לעומת כ" מיליון ש3.9-כב רכוש הסתכם בתקופת הדוח ברווח החברה מביטוח ר  .ב

 .יחס התביעותגידול משמעותי במהקיטון ברווח נבע בעיקר . 2009בתקופה המקבילה של שנת 
 

ח " מיליון ש30.0ח לעומת " מיליון ש20.5 -כם בתקופת הדוח בכרווח החברה מביטוח רכב חובה הסת  .ג
 . ומגידול ביחס ההוצאותקיטון ברווחים מהשקעות ברווח נבע מקיטוןה. 2009בתקופה המקבילה של שנת 
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ח בתקופה " מיליון ש8.0לעומת ח " מיליון ש11.5 -ם בתקופת הדוח בכרווח החברה מביטוחי דירות הסתכ  .ד
 .קיטון ביחס התביעות וביחס ההוצאות ברווח  נבע בעיקר מגידולה. 2009המקבילה של שנת 

   
 מיליון 9.6ח לעומת רווח בסך " מיליון ש18.9 רווח  החברה מביטוחי בריאות הסתכם בתקופת הדוח בסך  .ה

 .ביחס התביעותמשמעותי קיטון מ ברווח נבע בעיקר גידולה. 2009המקבילה של שנת ח בתקופה "ש
  

 2.7ח לעומת רווח בסך " מיליון ש1.3קצועית הסתכם בתקופת הדוח בסך  החברה מביטוח אחריות מהפסד  .ו
 .קיטון בהכנסות מעמלות ביטוח משנה ברווח נבע מקיטוןה. 2009ח בתקופה המקבילה של שנת " שןוימיל

  
 ןוי מיל3.1רווח בסך ל לעומת ח"מיליון ש 1.1 ח בסך אחרים הסתכם בתקופת הדורווח החברה מענפי חבויות  .ז

 רווחיםקיטון בגידול ביחס התביעות ומ הירידה ברווח נבעה מ.2009ח בתקופה המקבילה של שנת "ש
 .מהשקעות

  
 יון מיל0.3ח לעומת רווח בסך " מיליון ש2.3הסתכם בתקופת הדוח בסך רווח החברה מענפי רכוש אחרים   .ח

 .הוצאותקיטון ביחס ה ברווח  נבע בעיקר מגידולה .2009 שנת ח בתקופה המקבילה של"ש
  

ח " שמיליון 2.7רווח בסך בדומה לח " מיליון ש3.0רווח החברה מביטוח חיים הסתכם בתקופת הדוח בסך   .ט
 .גידול בפרמיות שהורווחו ברווח נבע בעיקר מגידולה. 2009בתקופה המקבילה של שנת 

  

  הלימות ההון העצמי
  

הון ) (ביטוח( קיים עודף בהון העצמי לעומת הנדרש לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 2010 מברספט ב30ליום 
עודף הון העצמי   הסתכם 2010 ביוני 30נכון ליום  .ח" מיליון ש73.3 בסך 1998-ח"תשנ, )דרש ממבטחעצמי מינימלי הנ

נובע בעיקרו כתוצאה מגידול משמעותי בהון  ון הקיטון בעודף הה. ח" מיליון ש140.4המינימאלי הנדרש ממבטח בסך 
הון נדרש זה גדל כתוצאה .  בגין סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי2010 בספטמבר 30המינימלי הנדרש המחושב ליום 

 לצורך חישוב סיכוני PML –ועל פיהן שיעור הנזק הצפוי המרבי , 2010 בספטמבר 20מהנחיות שהתקבלו מהמפקח ביום 
  . שיעור זה הינו גבוה מהשיעור שחושב על ידי החברה בעבר .1.75%יטוח כללי לא יפחת מ קטסטרופה בב

  

  פרטים בגין הרכב הפרמיות בתקופת הדוח לפי מגזרי פעילות עיקריים
  

  כ"סה  (*)ביטוח כללי   ביטוח בריאות  ביטוח חיים  10.209-1
          

  541,831  384,903  107,348  49,580  ברוטו
  417,822  282,630  97,781  37,411  בשייר 

  100.0  71.0  19.8  9.2  %-כ ברוטו "שיעור מסה
  100.0  67.6  23.4  9.0  %-שיעור משייר 

  
                          

  כ"סה  (*)ביטוח כללי   ביטוח בריאות  ביטוח חיים  9.2009-1
          

  521,641  387,083  90,772  43,786  ברוטו
  405,642  289,257  83,343  33,042  בשייר 
  100.0  74.2  17.4  8.4 %-כ ברוטו "מסה שיעור

  100.0  71.4  20.5  8.1  %-שיעור משייר 
  . לדוחות הכספיים התמציתיים4 ראה ביאור - נתונים נוספים לפי ענפים עיקריים-              (*)  
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  תזרים מזומנים  .3
  

פעילות מ שנבעוח " מיליון ש43ת ח לעומ"שמיליון  9.7 -בתקופת הדוח הסתכמו ב פעילות שוטפתל ששימשוהמזומנים נטו 
  . 2009 בתקופה המקבילה של שנת שוטפת

  
 בתקופה ח"מיליון ש 6.4 לעומת ח" מיליון ש8.1-ו בהמזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה בתקופת הדוח הסתכמ

  . 2009המקבילה של שנת 
  

ול השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות לאחר נטר( יתרות המזומנים ושווי המזומנים בתקופת הדוח קטנול "כתוצאה מהנ
  .ח" מיליון ש45.8 -  ב2010 ספטמבר ב30 והסתכמו ליום ח" מיליון ש17.3 -ב) המזומנים ושווי מזומנים

  
  

   ) 302SOX(ל כספים בגין בקרות פנימיות "ל וסמנכ"הצהרות מנכ .4
  

  :הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי
  

העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה , ל הכספים של הגוף המוסדי"ל וסמנכ"כבשיתוף עם המנ, הנהלת הגוף המוסדי
ל "ל הגוף המוסדי וסמנכ"מנכ, על בסיס הערכה זו. את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי

, לעבד, מנת לרשוםהכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי הנן יעילות על 
לסכם ולדווח על המידע שהגוף המוסדי נדרש לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע 

  .ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו, הממונה על שוק ההון
  

  :בקרה פנימית על דיווח כספי
  

אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הגוף המוסדי על לא , 2010 ספטמבר ב30במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום 
על הבקרה הפנימית של הגוף המוסדי על , או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי

  .דיווח כספי
 

בקרות הצהרות המנהלים בדבר נאותות הנתונים הכספיים המוצגים בדוחות הכספיים של החברה וקיומן ויעילותן של 
  .פנימיות ביחס לדוחות הכספיים מצורפות להלן

  
  

  
  .הדירקטוריון מביע את תודתו לעובדי החברה ומנהליה על מסירותם ותרומתם לתוצאות העסקיות הטובות של החברה

  
  
  
  

_________                                                                               ___________________    
      

  שפירא-          חוה פרידמן                  אברהם הלר      
  ל"                      מנכ                חבר דירקטוריון

  ר הדירקטוריון"בשם יו
  

  2010 נובמבר ב23
 



  מ" ישראל חברה לביטוח בעי'ג אי איי
  
 
  
  
  
  

 לגבי הדיווחים לדוח הכספיהצהרות 
  
  
  
 



1 

  

  

 )Certification( הצהרה 

  

  : כיהמצהיר, שפירא -חוה פרידמן, אני
  

חברת : "להלן( מ"י ישראל חברה לביטוח בע'איי אי ג  שלרבעוניסקרתי את הדוח ה .1

 .")הדוח: "להלן (30.09.10רבעון שהסתיים ביום ל ")הביטוח

 

א חסר הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ול, בהתבסס על ידיעתי .2

לאור הנסיבות בהן , בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו

  . לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח, נכללו אותם מצגים

 

ומידע כספי אחר הכלול בדוח הרבעוניים הדוחות הכספיים , בהתבסס על ידיעתי .3

תוצאות , כספיאת המצב ה, מכל הבחינות המהותיות, משקפים באופן נאות

השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של חברת הביטוח לימים , הפעולות

 .ולתקופות המדווחים בדוח

 

 בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של אני ואחרים .4

   -וכן; בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוח של חברת הביטוח

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

, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח, ונהלים כאלה

בפרט במהלך תקופת ההכנה של , מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברת הביטוח

 ; הדוח

הערכנו את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של חברת הביטוח והצגנו   )ב(

לתום התקופה , את מסקנותינו לגבי היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

  -וכן; המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע   )ג(

על , או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, השפיע באופן מהותי שזהברבעון 

   -וכן; על דיווח כספיוהבקרה הפנימית של חברת הביטוח 



2 

, אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר .5

בהתבסס על , לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של חברת הביטוח

 : דכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספיהערכתנו הע

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

אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של , של הבקרה הפנימית על דיווח כספי

   -וכן; לסכם ולדווח על מידע כספי, לעבד, חברת הביטוח לרשום

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים , ין שאינה מהותיתבין מהותית וב, כל תרמית  )ב(

עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח 

 .על דיווח כספי
  

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

  

                   
____________________________  

  ל"מנכ -שפירא-חוה פרידמן               

  

  2010, נובמבר ב23

  
  
 
 
 
 
 
  
  



1 

  

  

 )Certification( הצהרה 

  

  :מצהיר כי, דוד רוטשטיין, אני
  

חברת : "להלן( מ"י ישראל חברה לביטוח בע'איי אי ג  שלרבעוניסקרתי את הדוח ה .1

 .")הדוח: "להלן (30.09.10רבעון שהסתיים ביום ל ")הביטוח

 

הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר , בהתבסס על ידיעתי .2

לאור הנסיבות בהן , בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו

  . לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח, נכללו אותם מצגים

 

ומידע כספי אחר הכלול בדוח הרבעוניים הדוחות הכספיים , בהתבסס על ידיעתי .3

תוצאות , את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות, משקפים באופן נאות

השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של חברת הביטוח לימים , הפעולות

 .ולתקופות המדווחים בדוח

 

 בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של אני ואחרים .4

   -וכן; בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוח של חברת הביטוח

נו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות או גרמ, קבענו בקרות ונהלים כאלה  )א(

, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח, ונהלים כאלה

בפרט במהלך תקופת ההכנה של , מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברת הביטוח

 ; הדוח

הערכנו את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של חברת הביטוח והצגנו   )ב(

לתום התקופה , את מסקנותינו לגבי היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

  -וכן; המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע   )ג(

על , או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, השפיע באופן מהותי שזהברבעון 

   -וכן; על דיווח כספיוהבקרה הפנימית של חברת הביטוח 



2 

, אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר .5

בהתבסס על , לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של חברת הביטוח

 : דכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספיהערכתנו הע

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

אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של , של הבקרה הפנימית על דיווח כספי

   -וכן; לסכם ולדווח על מידע כספי, לעבד, חברת הביטוח לרשום

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים , ין שאינה מהותיתבין מהותית וב, כל תרמית  )ב(

עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח 

 .על דיווח כספי
  

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

  

                   
____________________________  

  ל כספים" סמנכ-דוד רוטשטיין               

  

  2010, נובמבר ב23

  
  
 
 
 
 
 
  
  



 

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מ"בעישראל חברה לביטוח י 'ג אי איי

  

   בינייםמידע כספי לתקופת

  )בלתי מבוקר(

  2010 ספטמברב 30

  
  



 

  

  
  

  

  

  

  

  מ"בעישראל חברה לביטוח י 'ג אי איי

  

   בינייםמידע כספי לתקופת

  )בלתי מבוקר(

  
  2010 ספטמברב 30

  
  
  

  יניםיוכן הענת
  

  
  עמוד    

  2    ה החשבון המבקררוא סקירה של וח ד

      :)ח"ש( בשקלים חדשים -דוחות כספיים תמציתיים

  3-4     על המצב הכספיותדוח       

  5    על הרווח הכולל ותוחד       

  6-7    על השינויים בהון ותדוח       

  8-9    תזרימי המזומנים  עלותוחד       

  10-24  לדוחות הכספיים התמציתייםים יאורב       

  25-28   פירוט נכסים עבור השקעות פיננסיות– נספח

  
  
  
  

  

  



 

  - 2 -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 
  מ" בעישראל חברה לביטוח י'איי אי ג

  
  
  

  מבוא
  

, ) החברה-להלן(מ "י ישראל חברה לביטוח בע'איי אי ג ת המידע הכספי המצורף שלסקרנו א
 על ים התמציתיות ואת הדוח2010 ספטמברב 30הכולל את הדוח התמציתי על המצב הכספי ליום 

חודשים ה 3-חודשים וה 9 של ותהשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ, הרווח הכולל
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי . באותו תאריךשהסתיימו 

וכן " דיווח כספי לתקופות ביניים " IAS 34ו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומיפת ביניים זלתקו
דרישות הגילוי שנקבעו על פי חוק הפיקוח הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי 

אחריותנו היא להביע .  והתקנות שהותקנו על פיו1981 -א"התשמ) ביטוח(על שירותים פיננסיים 
  .י לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו על מידע כספמסקנה

    
  היקף הסקירה

  
סקירה של מידע " של לשכת רואי חשבון בישראל 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

סקירה של מידע כספי ". הישותכספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של 
בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים , ירוריםלתקופות ביניים מורכבת מב

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה . ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים, והחשבונאיים
ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת 

. לים להיות מזוהים בביקורתלנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכו
  .אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת, בהתאם לכך

  
  מסקנה

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

  .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי , מכל הבחינות המהותיות, ערוך
  

א בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו ל, בסס על סקירתנובהת,  הקודמתבפסקהבנוסף לאמור 
אחר הוראות הגילוי לפי , מכול הבחינות המהותיות, ל אינו ממלא"לסבור שהמידע הכספי הנ

 1981 -א"התשמ) ביטוח(דרישות הגילוי שנקבעו על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
  .והתקנות שהותקנו על פיו

  
  

                                                                                                                       
  קסלמן וקסלמן                                                                                                             ,תל אביב

  רואי חשבון                                                                                         2010 בנובמבר 23 
  

                                                                                                             
  
  



 

  - 3 -  

  מ"בעישראל חברה לביטוח י 'ג אי איי

   על המצב הכספיים תמציתיותדוח

  2010 ספטמברב 30ליום 

  
  
  

    ספטמברב 30   בדצמבר31
2009  2009  2010    

    )בלתי מבוקר(  )מבוקר(
    ח "באלפי ש

 
          

        :נכסים   

        

  6,285  5,732  7,413  נכסים בלתי מוחשים

  88,243  92,208  98,138  הוצאות רכישה נדחות

  20,657  18,619  21,281  עכוש קבור

  374,673  356,269  447,701  נכסי ביטוח משנה

  139,666  150,298  161,696  בייהגרמיות לפ

  32,511  33,630  26,840  ייבים ויתרות חובה אחריםח

  763,069  656,756  662,035  
        :שקעות פיננסיותה

  788,842  740,477  915,653  נכסי חוב סחירים

  69,689  79,018  63,076  נכסי חוב שאינם סחירים 
  79,530  71,275  82,487  מניות סחירות

  40,440  17,129  34,290  תעודות סל סחירות

  978,501  907,899  1,095,506  קעות פיננסיותשך הכל הס

        

  63,078  107,654  45,761  מזומנים ושווי מזומנים

  1,703,614  1,672,309  1,904,336  סך כל הנכסים
        

  
  

  
  

  
          

  שטייןדוד רוט
  ל כספים"סמנכ

 שפירא - חוה פרידמן  
  ל"מנכ

  אברהם הלר  
  דירקטור

  
  
  

  
  2010,  בנובמבר23 : דירקטוריון החברההמידע הכספי לתקופת ביניים על ידיתאריך אישור 
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  מ"בעישראל חברה לביטוח י 'ג אי איי

   על המצב הכספיים תמציתיותדוח

  2010 מברספטב 30ליום 

  
  

  

    ספטמבר ב30   בדצמבר31
2009  2009  2010    

    )בלתי מבוקר(  )מבוקר(
    ח"שבאלפי 

  
        :     הון והתחייבויות

          
        :הון

  5  5   5  הון מניות
  176,602  176,602   176,602  פרמיה על מניות

  10,581  10,484   10,823  קרן הון

  131,379  122,813  178,137  עודפים

  318,567  309,904  365,567  כל ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה סך ה

        
        :התחייבויות

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה   
  1,141,017  1,128,970  1,267,932  שאינם תלויי תשואה

  2,937  2,768  3,777  נטו, התחייבויות בגין מסים נדחים
  1,825  2,057  2,584  נטו, עבידמ-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד

  166,855  166,479  207,710  התחייבויות למבטחי משנה
  9,063  10,090  1,798  התחייבות בגין מסים שוטפים

  63,350  52,041  54,968  זכאים ויתרות זכות

  1,385,047   1,362,405  1,538,769  סך כל ההתחייבויות

  1,703,614  1,672,309  1,904,336  ההון וההתחייבויותסך כל 

          
  

  

  

  
  
  

  . תמציתיים אלהכספייםדוחות  נפרד מיהמצורפים מהווים חלק בלת ביאוריםה
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  מ"בעישראל חברה לביטוח י 'ג אי איי

   על הרווח הכולליםתמציתי ותדוח

  2010 ספטמברב 30 יום בוחודשים שהסתיימה 3-החודשים ו 9 של ותלתקופ

  

     

שנה ה
  שהסתיימה

  בדצמבר31-ב

  
 חודשים שהסתיימוה 3

  ספטמברב 30-ב
 חודשים שהסתיימוה 9

   ספטמבר ב30-ב

  

2009   2009   2010  2009   2010    
)מבוקר(   )בלתי מבוקר( 

    ח"שבאלפי 
 

  659,516  167,219  178,864  490,780  510,820  פרמיות שהורווחו ברוטו

  )146,692(  )37,460(  )38,848(  )113,199(  )103,803(  טחי משנהפרמיות שהורווחו על ידי מב

  512,824  129,759  140,016  377,581  407,017  פרמיות שהורווחו בשייר
  108,925  34,653   22,664  97,043  53,416  נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות

  36,502  9,792   11,280  28,810  27,858  עמלותהכנסות מ

  658,251  174,204   173,960  503,434  488,291  סך כל ההכנסות

            
,    תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

  )412,908(  )118,267(  )108,946(  )302,591(  )307,325(  ברוטו   
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

  101,989  35,869   22,698  68,223   71,717  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
  )310,919(  )82,398(  )86,248(  )234,368(  )235,608(  בשייר    

            

  *)116,486(  *)30,679(  )34,755(  *)82,450(   )92,051(   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות
  *)111,490(  *)29,984(  )29,974(  *)82,257(  )87,615(   הוצאות הנהלה וכלליות

  )3,307(  )972(  )1,238(  )2,356(  )816(  הוצאות מימון

  )231,283(  )61,635(  )65,967(  )167,063(  )180,482(  סך כל ההוצאות

  116,049  30,171   21,745  102,003  72,201  רווח לפני מסים על ההכנסה 

  )42,060(  )10,180(  )7,558(  )36,580(  )25,443(  מסים על ההכנסה

  73,989  19,991  14,187  65,423  46,758  רווח לתקופה וסך הרווח הכולל לתקופה

            
  
  

            
  15.98  4.32  3.06  14.13  10.10  רווח בסיסי למניה 

  
  
  

  . תמציתיים אלהםכספיי נפרד מדוחות יהמצורפים מהווים חלק בלת ביאוריםה
  

  

  סווג מחדש*  
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  מ"בעישראל חברה לביטוח י 'ג יא איי

  ים בהון יעל השינו יםתמציתי ותדוח

  2010 ספטמברב 30 ביום ו שהסתיימ החודשים3- ו החודשים9 של ותלתקופ

  

  עודפים סך הכל
  הוןקרנות

  אחרות
 פרמיה
 על מניות

  הון
    המניות

    ח"באלפי ש

  )מבוקר( 2010 ינואר ב1יתרה ליום   5  176,602  10,581  131,379   318,567 

   החודשים שהסתיימו 9-תנועה ב          
   :)בלתי מבוקר (2010 ספטמברב 30-ב          

46,758  46,758        
 9 הכולל לתקופה של  לתקופה והרווחהרווחסך 

   2010 ספטמבר ב30שהסתיימה ביום  החודשים

242    242      
תשלומים מבוססי  ה שלמרכיב הטבה בגין הענק

  שליטהמניות לעובדים על ידי בעל 

  )בלתי מבוקר( 2010 ספטמברב 30יתרה ליום   5  176,602  10,823  178,137  365,567
            

  )מבוקר( 2009 בינואר 1יתרה ליום   5  176,602  10,100  57,390   244,097 

    שהסתיימו החודשים9-בתנועה           
   :)בלתי מבוקר( 2009 ספטמברב 30-ב           

 65,423   65,423        
 9הכולל לתקופה של  לתקופה והרווחסך הרווח 

   2009 בספטמבר 30החודשים שהסתיימה ביום 

 384    384      
מרכיב הטבה בגין הענקה של תשלומים מבוססי 

  מניות לעובדים על ידי בעל שליטה

  )בלתי מבוקר( 2009 בספטמבר 30יתרה ליום   5  176,602  10,484  122,813   309,904 
            

  )מבוקרבלתי ( 2010 ביולי 1יתרה ליום   5  176,602  10,741  163,950  351,298

   החודשים שהסתיימו3-תנועה ב          
   :)בלתי מבוקר (2010 בספטמבר 30-ב          

14,187  14,187        
 3הכולל לתקופה של  לתקופה והרווחסך הרווח 

   2010 בספטמבר 30החודשים שהסתיימה ביום 

82    82      
תשלומים מבוססי מרכיב הטבה בגין הענקה של 

  מניות לעובדים על ידי בעל שליטה

  )בלתי מבוקר( 2010 בספטמבר 30יתרה ליום   5  176,602  10,823  178,137  365,567
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  מ"בעישראל חברה לביטוח י 'ג אי איי

  ם בהון י על השינוייםתמציתי ותדוח

  2010 ספטמברב 30 ביום ו שהסתיימ החודשים3- ו החודשים9 של ותלתקופ

 

  עודפים  סך הכל
קרנות הון 
  אחרות

 פרמיה
 על מניות

  הון
    המניות

    ח"באלפי ש

  )מבוקרבלתי ( 2009 ביולי 1יתרה ליום   5  176,602  10,354  102,822  289,783

   החודשים שהסתיימו3-תנועה ב          
   :)בלתי מבוקר (2009 ספטמברב 30-ב          

19,991  19,991        
 החודשים 3ווח הכולל לתקופה של סך הר

   2009 בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

 130    130      
מרכיב הטבה בגין הענקה של תשלומים מבוססי 

  מניות לעובדים על ידי בעל שליטה

  )בלתי מבוקר( 2009 בספטמבר 30יתרה ליום   5  176,602  10,484  122,813   309,904 

            

  )מבוקר( 2009 בינואר 1יתרה ליום   5  176,602  10,100  57,390   244,097 

   :)מבוקר( 2009תנועה בשנת           

 73,989   73,989        
 בדצמבר 31סך הרווח הכולל לשנה שהסתיימה ביום 

2009   

481    481      
מרכיב הטבה בגין הענקה של תשלומים מבוססי 

  מניות לעובדים על ידי בעל שליטה

  )מבוקר (2009  בדצמבר31יתרה ליום   5  176,602  10,581  131,379   318,567 
  
  
  
  

  . תמציתיים אלהםכספיית ודוח נפרד מירפים מהווים חלק בלתוהמצ ריםוביאה
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  מ"בעישראל חברה לביטוח י 'ג אי איי

  מזומניםהעל תזרימי  ים תמציתיותדוח

  2010 מברספטב 30 יום בוחודשים שהסתיימה 3-חודשים ו 9  שלותלתקופ

  

  

שנה ה
  שהסתיימה

 31-ב
  בדצמבר

  
 חודשים שהסתיימוה 3

  ספטמברב 30-ב

  החודשים9
 30-ב שהסתיימו

   ספטמברב

  

2009  2009  2010  2009  2010    
)מבוקר(    )בלתי מבוקר( 

    ח"שבאלפי 

  

  

  :זרימי מזומנים מפעילות שוטפתת          

7,757  49,540  )77,894(  47,342  )9,722(  
     פעולות)ל(מ) ששימשו(בעו זומנים נטו שנמ  
  )'נספח א(

    ריבית שהתקבלה   28,948  24,970  6,123  4,324  30,807

    דיבידנד שהתקבל  2,903  1,257  504  418  2,175

    מסי הכנסה ששולמו  )31,868(  )30,605(  )10,858(  )10,775(  )37,896(

 פעילות שוטפת)ל(מ) ששימשו(זומנים נטו שנבעו מ    )9,739(  42,964  )82,125(  43,507  2,843

  :זרימי מזומנים מפעילות השקעהת          

  שינויים בנכסים החופפים להון ולהתחייבויות          

  :לא ביטוחיות          

    רכישת רכוש קבוע  )4,705(  )3,949(  )834(  )1,760(  )7,322(

    רכישת נכסים בלתי מוחשיים  )3,374(  )2,475(  )670(  )921(  )3,633(

  זומנים נטו ששימשו לפעילות השקעהמ    )8,079(  )6,424(  )1,504(  )2,681(   )10,955(

            

            

  במזומנים ושווי מזומנים) קיטון(גידול   )17,818(  36,540  )83,629(  40,826 )8,112(

  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה  63,078  71,204  128,924  66,316  71,204

)14(   512  466  )90(  501  
השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים  

   ושווי מזומנים  

  תרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר התקופהי  45,761  107,654  45,761  107,654  63,078
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  מ"בעישראל חברה לביטוח י 'ג אי איי

  מזומניםהעל תזרימי  יםתמציתי ותדוח

  2010 ספטמברב 30 יום בוחודשים שהסתיימה 3- ו החודשים9  שלותלתקופ

  

  

שנה ה
  שהסתיימה

 31-ב
  בדצמבר

  
חודשים ה 3

 30-ב שהסתיימו
  ספטמברב

  החודשים9
 30-ב שהסתיימו

   ספטמברב

  

2009  2009  2010  2009  2010    
)מבוקר(    )בלתי מבוקר( 

                ח"שבאלפי 
   תזרימי מזומנים מפעולות-' ספח אנ          

  רווח לפני מסים על ההכנסה  72,201  102,003   21,744  30,171  116,049 
  -התאמות בגין          
  : הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים          

 70,201  25,365  23,340   76,558  53,887  
  גידול בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי

           תשואה
  גידול בהוצאות רכישה נדחות   )9,895(  )11,199(  )2,312(  )3,329(  )7,234(

481  130  82   384  242  
מרכיב הטבה במכשירים הוניים שהוענקו לעובדים 

  והטבות אחרות

 249  937  343  481  759  
  בהתחייבויות בשל סיום יחסי ) קיטון(גידול 
  נטו, מעביד-  עובד

  פחת רכוש קבוע  4,081  3,804   1,384  1,331  5,139 
  פחת נכסים בלתי מוחשיים  2,246  1,800  820  647  2,405 

  :נטו מהשקעות פיננסיות) רווחים(הפסדים           
  נכסי חוב סחירים  )17,920(  )40,271(  )3,559(  )14,814(  )35,144(
  נכסי חוב שאינם סחירים  )1,903(  )7,146(  )851(  )3,957(  )7,452(
  ות סחירותמני  )377(  )19,413(  )9,217(  )7,959(  )28,337(
  תעודות סל סחירות  )2,282(  )4,248(  )2,585(  )1,949(  )5,201(

 14  )512(  )466(   90  )501(  
  השפעת התנודות בשער החליפין על יתרות

    מזומנים ושווי מזומנים
 111,170  26,061  28,723   102,843  100,538    

  :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות          
  התחייבויות למבטחי משנה  40,855  34,823  16,758  13,795  35,199 
  נטו, השקעות בנכסים פיננסיים  )94,523(  )33,944(  )103,157(  20,618  ) 99,490(
  פרמיות לגביה  )22,030(  )21,686(  )9,145(  )2,533(  )11,054(
  חייבים ויתרות חובה  5,671  )3,867(   )1,190(  )4,531(  )2,748(
  זכאים ויתרות זכות  )8,382(  )4,600(  )3,256(  872  7,662 
)70,431(  28,221  )99,990(  )29,274(  )78,409(    

  :התאמות בגין ריבית ודיבידנד          
        ריבית שהתקבלה  )28,948(  )24,970(  )6,123(  )4,324(  )30,807(
  דיבידנד שהתקבל        )2,903(  )1,257(  )504(  )418(  )2,175(

  פעולות)ל(מ) משושיש(מזומנים נטו שנבעו   )9,722(  47,342  )77,894(  49,540  7,757
  
  

    

  . תמציתיים אלהםת כספייו נפרד מדוחירפים מהווים חלק בלתוהמצ ריםוביאה

  

  

  



 

  - 10 - 

  מ"י ישראל חברה לביטוח בע'איי אי ג

    התמציתייםדוחות הכספייםלביאורים 

  
  : כללי- 1יאור ב
  

, 1996 במרס 27ביום , התאגדה בישראל ")רההחב "-להלן(מ "י ישראל חברה לביטוח בע'איי אי ג
מאי הביטוחית בחודש את פעילותה החברה החלה . שאחריות בעלי מניותיה מוגבלת, כחברה פרטית

 1997 במאי 1והוא שונה ביום , "מ"בע. י'ג.אי.גולדן איי"שמה המקורי של החברה היה . 1997
". מ"י ישראל חברה לביטוח בע'איי אי ג" ל2006 באוגוסט 27וביום " מ"ביטוח זהב בע. י'ג.אי.איי"ל

 . החברה אינה מחזיקה בחברות בנות או קשורות כלשהן
  

 – .American International Group, Inc( העולמי AIGבחברה הם קונצרן הסופיים בעלי המניות 
 ממניות הבכורה של 51% - מהמניות הרגילות וב50% - המחזיק ב,)" העולמיAIGקונצרן "להלן 

.  ממניות הבכורה של החברה49% - מהמניות הרגילות וב50% -וכן קבוצת עורק המחזיקה ב, חברהה
 Chartisלחברת העולמי  AIG  קונצרן  הועברו מניות החברה המוחזקות בידי2010בחודש פברואר 
Overseas Ltd. שהיא חברת ביטוח בקונצרן AIGהעולמי .  

  
  . פתח תקווה25הסיבים כתובת משרדה הרשום של החברה הינה רחוב 

  
ובו הערת עסק ) FORM 10-K( העולמי AIG  קונצרן פורסם הדוח השנתי של2010 בפברואר 26ביום 
  .חי
  

משפטיות  השלכות, כשלעצמו,  זהןאין לעניי, לדעת הנהלת החברה בהתייעצות עם יועציה המשפטיים
  . ביחס לחברה

  :הגדרות

  .")המפקח ("ביטוח וחסכון במשרד האוצר,  הממונה על שוק ההון-המפקח על הביטוח  )1

  .טיקהיסטטסל תזירכמה ת הלשכהמסררכן שמפלצם יריד המח מד- דדמ )2

  .שודהחם תווע בדהמדד הי - דד ידועמ )3

  .ןוחשב ורטי דיןפקנות תב משמעותם כ- דדים קשוריםצ )4

  .אלרשיה בזיין נעבים לקובמ יםלל כי לפתבמחושרית הקטואאה  עתוד- וח חייםטתודת ביע )5

  .יטוח כללי בבותודתב עשוקנות לחית יושבו לפחת שדועתו - וחלפכונים שטרם יודה לסתע )6

תביעות , הוצאות רכישה,המורכב מפרמיות(בר של הכנסות על הוצאות טעודף מצ - *בירהצ )7
הכל בניכוי חלקם של מבטחי המשנה לפי שנת החיתום , וחלק מהכנסות מהשקעות

ם יכוניסל עתודה יובניכ, יללטוח כביישוב עתודות ב על פי התקנות לחבפי שחושכ) המתייחסת
 . ובניכוי תביעות תלויות חלפושטרם

   ת בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה התחייבויו"במאזן נכללת הצבירה במסגרת סעיף * 
  " שאינם תלויי תשואה 

 קבלתגביהן נלת התפתחות צפויה בתביעות שפסוועות בתידת יוו תלתועיתב - ויותלביעות תת )8
 .) (I.B.N.Rעליהן טרם דווח ש ובתוספת תביעות ) I.B.N.E.R (קי דיווח חל

 .1998 –ח "נתשה, )בוןשדין וח פרטי(יקוח על עסקי ביטוח פתקנות ה - ןבוי דין וחשטקנות פרת )9

 תורנהק, ןהוה תקעשהדרכי (ל עסקי ביטוח עיקוח פה תקנות -קעה  ההשתקנות )10
  .2001 - א"שסתה, )של מבטחיות וביההתחיו

, )חרש ממבטנדה ילמנימי ין עצמהו( על עסקי ביטוח חיקופת הותקנ -העצמי ן ונות ההתק )11
 .1998 –ח "נהתש

ת רד הפידרכ(יקוח על עסקי ביטוח פתקנות ה -  חשבונות בביטוח חייםתקנות הפרדת )12
 .1984 -ד "התשמ, ) בביטוח חייםטחמבל  שיםכסונת נושבוח
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  מ"י ישראל חברה לביטוח בע'איי אי ג

  )המשך ( התמציתייםדוחות הכספייםלביאורים 

  
  :)המשך( כללי - 1יאור ב
  

 רשותפחישוב ה דרכי(סקי ביטוח ע על חיקופת ה תקנו-  כלליוח בביטדותועת ישובקנות לחת )13
 .1984 -ה "תשמה, )לילביטוח כ ביותדתיעיעות בתל

ל מבטח לרבות חלקו ש,  יתרות החובה של מבטחי המשנה בחברה-חשיפה למבטחי משנה  )14
הכל בניכוי פיקדונות , המשנה בתביעות התלויות והעתודה לסיכונים שטרם חלפו של החברה

 .של מבטח המשנה אצל החברה וסכום כתבי אשראי שניתנו כנגד חובו של מבטח המשנה

בעל (לוקח סיכון ביטוחי משמעותי מצד אחר ) המבטח( חוזה לפיו צד אחד - חוזה ביטוח )15
מקרה (מה לפצות את בעל הפוליסה אם אירוע עתידי לא ודאי מוגדר על ידי הסכ, )הפוליסה
 .ישפיע באופן שלילי על בעל הפוליסה) הביטוח

 . עתודות ביטוח ותביעות תלויות-התחייבויות בגין חוזי ביטוח )16

 . פרמיות לרבות דמים-פרמיות )17

  . פרמיות המתייחסות לתקופת הדוח-פרמיות שהורווחו )18
  
  
  

  :  של הדוחות הכספייםבסיס העריכה - 2ביאור 
  

  תקני דיווח כספי בינלאומיים
  

  החודשים9ת הביניים של ו ולתקופ2010 ספטמברב 30המידע הכספי התמציתי של החברה ליום 
נערך בהתאם ") המידע הכספי לתקופת הביניים "–להלן (שהסתיימו באותו תאריך  החודשים 3-ו

 ובהתאם, ")IAS 34 "- להלן" (פות בינייםדיווח כספי לתקו" - 34לתקן חשבונאות בינלאומי 
חוק  ("1981 –א "התשמ, )ביטוח(חוק הפיקוח על שירותים פיננסים ב לדרישות הגילוי שנקבעו

 יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות .תקנות שהותקנו על פיוהו") הפיקוח
 באותו תאריך והביאורים סתיימו ולשלוש השנים שה 2009 בדצמבר 31הכספיים השנתיים ליום 

  ").IFRS- התקני "-להלן(אשר נערכו לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים , אשר נלוו אליהם
  .המידע הכספי לתקופת הביניים הינו סקור ואינו מבוקר

         
             

  
  : עיקרי המדיניות החשבונאית- 3ביאור 

  
 אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת ,עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב

 בדצמבר 31הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום , הביניים
  .פרט למתואר להלן, באותו תאריךולשלוש השנים שהסתיימו  2009

  
מיסים על ההכנסה לתקופות הביניים מוכרים על בסיס האומדן הטוב ביותר של ההנהלה בנוגע 

  .לשיעור המס הממוצע שיחול על סך הרווחים השנתיים החזויים
  

ולשלוש השנים  2009 בדצמבר 31כפי שפורט בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 אשרתיקונים ופרשנויות לתקנים קיימים , תקניםקיימים מספר , באותו תאריךשהסתיימו 

אולם ליישומם , 2010 בינואר 1-לות בעבור תקופות חשבונאיות המתחי נכנסו לתוקף ומחייבים
  .מהותית על דוחותיה הכספיים של החברה  השפעהלראשונה אין

  
אשר עדיין אינם בתוקף ואשר החברה לא בחרה , תקנים חדשים ותיקונים לתקנים נוספים

 ולשנה 2009 בדצמבר 31פורטו במסגרת הדוחות הכספיים של החברה ליום , באימוצם המוקדם
  .תו תאריךשהסתיימה באו
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  מ "י ישראל חברה לביטוח בע'איי אי ג

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 

  
  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 

  
, IFRS 2010 מסמך השיפורים לתקני 2010פורסם במאי , בנוסף לתקנים ותיקונים לתקנים אלה

מרביתם ייכנסו לתוקף מחייב לגבי תקופות אשר ,  קיימיםIFRSהכולל תיקונים נוספים לתקני 
  . או לאחריו2011 בינואר 1-שנתיות המתחילות ב

  
מכשירים  "- 7 פורסם תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר 2010באוקטובר , בנוסף
 -להלן (המרחיב את דרישות הגילוי לגבי נכסים פיננסיים שהועברו לצד אחר " גילויים: םיפיננסי

 1אשר ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום ) IFRS 7 -התיקון ל
" מכשירים פיננסיים "- 9ופורסם עדכון לתקן דיווח כספי בינלאומי ,  או לאחריו2011ביולי 

 1אשר ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום , )IFRS 9 - העדכון ל-להלן (
  .יו או לאחר2013בינואר 

  
  

-ושל התיקון ל החברה לא בחרה באימוצם המוקדם של התיקונים האמורים במסמך השיפורים
IFRS 7ושל העדכון ל -IFRS 9 .  
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  מ"י ישראל חברה לביטוח בע'איי אי ג

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 
  
  :מגזרימידע  - 4 וראבי
  

 סוקר את הדיווחים הפנימיים של החברה לשם ,מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של החברה
הנהלת החברה קבעה את מגזרי הפעילות בהתבסס על . הערכת ביצועים והקצאת משאבים

על בסיס , בחינת ביצועי מגזרי הפעילות נעשית על בסיס מדידת הרווח לפני מס. דיווחים אלו
בלים בענף הביטוח כגון מדידת הרווח לפני הכנסות מהשקעות ולפני מס ועל בסיס יחסים המקו

  . יחס תביעות ויחס הוצאות
  

  . כמפורט להלן, במגזר ביטוח בריאות ובמגזר ביטוח חיים, החברה פועלת במגזר ביטוח כללי
    

  מגזר ביטוח החיים   .1
  .ביטוח חיים ריסק בלבד כיסויים ביטוחיים של כוללמגזר ביטוח החיים 

  
   מגזר ביטוח בריאות  . 2

המגזר כולל את ביטוח  -ות מרכז את כל פעילות הקבוצה בביטוח בריאות מגזר ביטוח בריא
  .ל"ביטוח מפני מחלות קשות וביטוח נסיעות לחו, תאונות אישיות

  
   ביטוח כללימגזר   .3

  על הביטוחבהתאם להוראות המפקח. מגזר הביטוח הכללי כולל את ענפי החבויות והרכוש
ענפי רכוש  ,ביטוח דירות, רכב רכוש,  חובהמפורט מגזר הביטוח הכללי לפי ענפי רכב

  .ענפי חבויות אחרים וענף אחריות מקצועית, אחרים
  

  רכב חובה ענף    •
היא חובה על   רכב חובה מתמקד בכיסוי אשר רכישתו על ידי בעל הרכב או הנוהג בוענף  

וצאה כת) לנוסעים ברכב או להולכי רגל, לנהג הרכב(לנזק גוף  פי דין ואשר מעניק כיסוי
  .משימוש ברכב מנועי

  

   רכב רכוש ענף   •
 המבוטח   רכב רכוש מתמקד בכיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ונזקי רכוש שרכבענף  

  .יגרום לצד שלישי
  

 ענף ביטוח דירה   •
  ענף ביטוח דירה מתמקד בכיסוי נזקי רכוש לדירות וכולל כיסוי עבור נזקי רעידות   

  .אדמה
  

  ענף אחריות מקצועית •
וי לבעלי מקצועות חופשיים שונים מפני תביעות שתוגשנה נגדם בגין נזקים הנגרמים  כיס  

כיסוי לדירקטורים ונושאי משרה בגין . כתוצאה מטעות או רשלנות מקצועית' לצד ג
 .שביצעו בעת היותם בתפקיד, שלא כדין, מעשה או מחדל

  

   רכוש אחריםענפי    •
  .קבלנים ושבר מכני, קר ביטוחי רכוש וחבויות ובעישאינם רכביתר ענפי הרכוש   
  
   חבויות אחריםענפי  •

. ענפי החבויות מיועדים לכיסוי של חבויות המבוטח בגין נזק שהוא יגרום לצד שלישי  
  .אחריות מעבידים ואחריות המוצר', אחריות כלפי צד ג: ענפים אלו כוללים
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  מ"י ישראל חברה לביטוח בע'איי אי ג

  )המשך(התמציתיים ביאורים לדוחות הכספיים 

  
  :)המשך(מידע מגזרי  - 4 וראבי

  

 2010, ספטמברב 30  שהסתיימה ביום החודשים9 של לתקופה
    )בלתי מבוקר(

  כ"סה

לא מיוחס 
למגזרי 
  פעילות

ביטוח 
  כללי

ביטוח 
  בריאות

ביטוח 
    חיים

    ח"שבאלפי 
            

  ות שהורווחו ברוטופרמי   49,455  105,847  355,518    510,820
   פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה  )12,117(  )9,567(  )82,119(    )103,803(

   פרמיות שהורווחו בשייר  37,338  96,280  273,399    407,017
  נטו והכנסות מימון, מהשקעותרווחים    )80(  4,995  35,318  13,183  53,416
   הכנסות מעמלות  1,732  3,053  23,073    27,858

  הכנסות כ"סה   38,990  104,328  331,790  13,183  488,291
            
  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי           

  ברוטו, ביטוח      )11,182(  )41,623(  )254,520(    )307,325(
   תשלומים ושינוי חלקם של מבטחי משנה ב          

  בגין חוזי ביטוח בהתחייבויות   3,294  1,765  66,658    71,717
  חוזי  בגיןבהתחייבויותינוי תשלומים וש          

      ביטוח בשייר  )7,888(  )39,858(  )187,862(    )235,608(
            

  והוצאות רכישה אחרות הוצאות שיווק,  עמלות  )12,087(  )25,884(  )54,080(    )92,051(
   הוצאות הנהלה וכלליות  )15,993(  )19,708(  )51,914(    )87,615(
  וןמימהוצאות          )816(  )816(

  לפני מסים על הכנסה רווח   3,022  18,878  37,934  12,367  72,201

1,267,932    1,146,875  101,663  19,394  
התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ליום 

30.09.2010                
            

  

 2009, ספטמברב 30 שהסתיימה ביום  החודשים9 של לתקופה
    )בלתי מבוקר(

  כ"סה

לא מיוחס 
רי למגז

  פעילות
ביטוח 
   כללי

ביטוח 
    בריאות

ביטוח 
    חיים

    ח"שאלפי 
            

  ות שהורווחו ברוטופרמי   43,625  87,646  359,509    490,780
   פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה  )10,668(  )7,430(  )95,101(    )113,199(

   פרמיות שהורווחו בשייר  32,957  80,216  264,408    377,581
  נטו והכנסות מימון, מהשקעותרווחים    60  6,901  52,915  37,167  97,043
   הכנסות מעמלות  1,522  2,301  24,987    28,810

  הכנסות כ"סה   34,539  89,418  342,310  37,167  503,434
            
   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי          

  רוטוב,   ביטוח   )12,458(  )43,127(  )247,006(    )302,591(
   חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ושינוי               

  בגין חוזי ביטוח  בהתחייבויות  4,694  3,386  60,143    68,223
  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי          

      ביטוח בשייר  )7,764(  )39,741(  )186,863(    )234,368(
            

    והוצאות רכישה אחרותהוצאות שיווק, לות עמ  )10,642(  )22,452(  *)49,356(    )82,450(
    הוצאות הנהלה וכלליות  )13,470(  *)17,585(  *)51,202(    )82,257(
   הוצאות מימון        )2,356(  )2,356(

   רווח לפני מסים על הכנסה  2,663  9,640  54,889  34,811  102,003

1,128,970    1,019,650  91,236  18,084  
טוח ברוטו ליום התחייבויות בגין חוזי בי

30.09.2009  
            

  
  סיווג מחדש* 
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  מ"י ישראל חברה לביטוח בע'איי אי ג

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 

  
  :)המשך(מידע מגזרי  - 4 וראבי

 
, ספטמבר ב30חודשים שהסתיימה ביום ה 3לתקופה של 

    )בלתי מבוקר (2010

  כ"סה

לא מיוחס 
למגזרי 
  פעילות

ביטוח 
  לליכ

ביטוח 
 בריאות

ביטוח 
    חיים

    ח"באלפי ש
            

  ות שהורווחו ברוטופרמי   16,957  38,611  123,296    178,864
   פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה  )4,158(  )3,406(  )31,284(    )38,848(

   פרמיות שהורווחו בשייר  12,799  35,205  92,012    140,016
  נטו והכנסות מימון, מהשקעותרווחים    )28(  1,173  6,875  14,644  22,664
   הכנסות מעמלות  575  1,095  9,610    11,280

  הכנסות כ"סה   13,346  37,473  108,497  14,644  173,960
            
   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי          

  ברוטו,   ביטוח   )4,169(  )16,623(  )88,154(    )108,946(
  משנה בתשלומים ושינוי  חלקם של מבטחי           

  בגין חוזי ביטוח  בהתחייבויות  1,195  1,009  20,494    22,698
  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי          

      ביטוח בשייר  )2,974(  )15,614(  )67,660(    )86,248(
            

 וצאות רכישה אחרות  וההוצאות שיווק,  עמלות  )4,324(  )9,461(  )20,970(    )34,755(
  הוצאות הנהלה וכלליות   )5,965(  )6,794(  )17,215(    )29,974(
  מימוןהוצאות          )1,238(  )1,238(

   רווח לפני מסים על הכנסה  83  5,604  2,652  13,406  21,745
            

  

, ספטמבר ב30חודשים שהסתיימה ביום ה 3לתקופה של 
    )בלתי מבוקר (2009

  כ"סה

לא מיוחס 
מגזרי ל

  פעילות
ביטוח 
   כללי

ביטוח 
  בריאות

ביטוח 
    חיים

    ח"אלפי ש
            

  ות שהורווחו ברוטופרמי   15,193  33,088  118,938    167,219
   פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה  )3,696(  )3,132(  )30,632(    )37,460(

   פרמיות שהורווחו בשייר  11,497  29,956  88,306    129,759
  נטו והכנסות מימון, מהשקעותרווחים    3  2,489  17,253  14,908  34,653

   הכנסות מעמלות  531  1,001  8,260    9,792

  הכנסות כ"סה   12,031  33,446  113,819  14,908  174,204
            
   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי          

  ברוטו,   ביטוח   )6,303(  )13,563(  )98,401(    )118,267(
   חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ושינוי           

  בגין חוזי ביטוח  בהתחייבויות  2,874  1,377  31,618    35,869
  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי          

      ביטוח בשייר  )3,429(  )12,186(  )66,783(    )82,398(
            

  והוצאות רכישה אחרות קהוצאות שיוו,  עמלות  )3,661(  )9,165(  *)17,853(    )30,679(
    הוצאות הנהלה וכלליות  )4,657(  *)6,247(  *)19,080(    )29,984(
   הוצאות מימון        )972(  )972(

   רווח לפני מסים על הכנסה  284  5,848  10,103  13,936  30,171

            
  
  

  סיווג מחדש* 
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  מ"י ישראל חברה לביטוח בע'איי אי ג

  )המשך(יתיים ביאורים לדוחות הכספיים התמצ

  
  :)המשך( מידע מגזרי - 4 וראבי
  

    )מבוקר (2009,  בדצמבר31 שהסתיימה ביום לשנה

  כ"סה

לא מיוחס 
למגזרי 
  פעילות

ביטוח 
   כללי

ביטוח 
  בריאות

ביטוח 
    חיים

    ח"שבאלפי 
            

  ות שהורווחו ברוטופרמי   59,375  120,536  479,605    659,516
   פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה  )14,543(  )10,076(  )122,073(    )146,692(

   פרמיות שהורווחו בשייר  44,832  110,460  357,532    512,824
  נטו והכנסות מימון, מהשקעותרווחים    60  7,207  53,926  47,732  108,925

   הכנסות מעמלות  2,082  3,128  31,292    36,502

  הכנסות כ"סה   46,974  120,795  442,750  47,732  658,251
            
   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי          

  ברוטו,   ביטוח   )12,691(  )57,924(  )342,293(    )412,908(
   חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ושינוי           

  בגין חוזי ביטוח  בהתחייבויות  4,635  3,015  94,339    101,989
  חוזיתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין           

      ביטוח בשייר  )8,056(  )54,909(  )247,954(    )310,919(
            

   והוצאות רכישה אחרותהוצאות שיווק,  עמלות  )14,951(  )31,273(  *)70,262(    )116,486(
    הוצאות הנהלה וכלליות  )18,316(  *)23,782(  *)69,392(    )111,490(
   הוצאות מימון        )3,307(  )3,307(

   רווח לפני מסים על הכנסה  5,651  10,831  55,142  44,425  116,049

1,141,017    1,032,130  91,708  17,179  
התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ליום 

31.12.2009    
            

  

  סיווג מחדש* 
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  מ"י ישראל חברה לביטוח בע'איי אי ג

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 

  
  :)המשך( מידע מגזרי - 4 וראבי

    
  נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  .מסך הפרמיות בענפים אלו 80%ענפי רכוש אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענף ביטוח רכוש אשר הפעילות בגינו מהווה *) (

  .מסך הפרמיות בענפים אלו 48%ר הפעילות בגינו מהווה  אש'צד ג     ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענף ביטוח 

    )בלתי מבוקר (2010, ספטמברב 30שהסתיימה ביום   החודשים9של לתקופה 

  כ"סה

ענפי 
חבויות 
  *אחרים

ענפי רכוש 
  *אחרים

אחריות 
  דירות  מקצועית

רכב 
  רכוש

רכב 
    חובה

    ח"שאלפי 
                

  ות ברוטופרמי  84,031  140,965  56,407  37,125  28,456  37,919  384,903
  פרמיות ביטוח משנה )1,159(  )85(  )7,154(  )31,577(  )28,017(  )34,281(  )102,273(

  פרמיות בשייר  82,872  140,880  49,253  5,548  439  3,638  282,630
  בשייר, חהשינוי ביתרת פרמיה שטרם הורוו  2,845  )4,385(  )4,768(  )1,410(  )132(  )1,381(  )9,231(

  פרמיות שהורווחו בשייר  85,717  136,495  44,485  4,138  307  2,257  273,399
                

  נטו והכנסות מימון, מהשקעותרווחים   21,168  4,841  2,610  3,220  571  2,908  35,318
  הכנסות מעמלות      1,066  7,316  6,391  8,300  23,073

  הכנסות כ"סה  106,885  141,336  48,161  14,674  7,269  13,465  331,790
                

  ברוטו , תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  )96,571(  )100,691(  )18,019(  )7,324(  )13,670(  )18,245(  )254,520(
  חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  35,259    1,027  4,261  13,041  13,070  66,658

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר  )61,312(  )100,691(  )16,992(  )3,063(  )629(  )5,175(  )187,862(
                

  הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות , עמלות  )10,875(  )18,539(  )7,506(  )8,917(  )2,746(  )5,497(  )54,080(
  הוצאות הנהלה וכלליות  )14,224(  )18,183(  )12,156(  )4,030(  )1,609(  )1,712(  )51,914(
  סך כל ההוצאות  )86,411(  )137,413(  )36,654(  )16,010(  )4,984(  )12,384(  )293,856(

                
  לפני מסים על הכנסה) הפסד(רווח   20,474  3,923  11,507  )1,336(  2,285  1,081  37,934

  30.09.2010התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ליום   613,110  124,852  47,723  157,602  38,003  165,585  1,146,875
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  מ"י ישראל חברה לביטוח בע'איי אי ג

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 

  :)המשך( מידע מגזרי  - 4 וראבי
  

  נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .מסך הפרמיות בענפים אלו 84%ענפי רכוש אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענף ביטוח רכוש אשר הפעילות בגינו מהווה (*) 
  .מסך הפרמיות בענפים אלו 46% אשר הפעילות בגינו מהווה 'צד ג     ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענף ביטוח 

  ווג מחדשיס(**)  

     )בלתי מבוקר (2009, ספטמברב 30 שהסתיימה ביום  החודשים9 של לתקופה

  כ"סה
ענפי חבויות 

  *אחרים
ענפי רכוש 
  *ואחרים

אחריות 
  דירות  מקצועית

  רכב רכוש
    רכב חובה

    ח"שאלפי 

                
  ות ברוטופרמי  94,041   144,485  50,107   43,109   23,456   31,885   387,083 
  פרמיות ביטוח משנה )1,286(  )89(  )5,706(  )37,895(  )23,278(  )29,572(  )97,826(

  פרמיות בשייר  92,755   144,396  44,401   5,214   178   2,313   289,257 
  בשייר, שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה  )9,827(  )10,383(  )4,107(  )172(  )128(  )232(   )24,849(
  פרמיות שהורווחו בשייר  82,928   134,013  40,294   5,042   50  2,081   264,408 

                
  נטו והכנסות מימון, מהשקעותרווחים   32,247   7,997  3,073   5,036   605   3,957   52,915 
  הכנסות מעמלות      1,020   9,508   6,845  7,614   24,987 
  הכנסות כ"סה  115,175   142,010  44,387   19,586   7,500   13,652   342,310 

                
  ברוטו, תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  )90,090(  )90,585(  )19,999(  )18,777(  )7,950(  )19,605(  )247,006(

 60,143   16,070   7,244   14,642   2,996     19,191  
חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

  ביטוח
  וזי ביטוח בשיירתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין ח  )70,899(  )90,585(  )17,003(  )4,135(  )706(  )3,535(  )186,863(

                
  הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות , עמלות  )5,740(  )17,778(  )7,599(  **)9,687(  **)3,724(  **)4,828(  )49,356(
   הוצאות הנהלה וכלליות  **)8,580(  **)22,892(  **)11,741(  **)3,030(  **)2,763(  **)2,196(  )51,202(
  סך כל ההוצאות  )85,219(  )131,255(  )36,343(  )16,852(  )7,193(  )10,559(  )287,421(

                

54,889   3,093   307   2,734   8,044  10,755  
   

  רווח לפני מסים על הכנסה  29,956
  30.09.2009התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ליום   566,497  125,465  42,568   146,362   22,392   116,366   1,019,650 
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  מ"י ישראל חברה לביטוח בע'אי גאיי 

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 

  
  :)המשך( מידע מגזרי - 4 וראבי
  

  נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .מסך הפרמיות בענפים אלו 78% רכוש אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענף ביטוח רכוש אשר הפעילות בגינו מהווה ענפי(*) 
  .מסך הפרמיות בענפים אלו 56% אשר הפעילות בגינו מהווה 'צד ג     ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענף ביטוח 

    )בלתי מבוקר (2010, ספטמבר ב30חודשים שהסתיימה ביום ה 3לתקופה של 

  כ"סה

ענפי 
חבויות 
  *אחרים

ענפי רכוש 
  *אחרים

אחריות 
  דירות  עיתמקצו

רכב 
  רכוש

רכב 
    חובה

    ח"אלפי ש
                

  ות ברוטופרמי  25,696  44,260  20,668  11,091  9,444  18,702  129,861
  פרמיות ביטוח משנה  )352(  )28(  )3,045(  )9,091(  )9,366(  )16,589(  )38471(

  פרמיות בשייר  25,344  44,232  17,623  2,000  78  2,113  91,390
  בשייר, ינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחהש  2,707  1,646  )2,422(  )313(  )11(  )985(  622

  פרמיות שהורווחו בשייר  28,051  45,878  15,201  1,687  67  1,128  92,012
                

  נטו והכנסות מימון, מהשקעותרווחים   3,889  1,115  744  487  130  510  6,875
  הכנסות מעמלות      308  2,862  2,563  3,877  9,610

  הכנסות כ"סה  31,940  46,993  16,253  5,036  2,760  5,515  108,497
                

  ברוטו, תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  )35,120(  )35,625(  )6,134(  )342(  )3,695(  )7,238(  )88,154(
  ויות בגין חוזי ביטוחחלקם של מבטחי משנה בתשלומים ושינוי בהתחייב  12,752    353  )1,117(  3,502  5,004  20,494

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר  )22,368(  )35,625(  )5,781(  )1,459(  )193(  )2,234(  )67,660(
                

  הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות , עמלות  )4,293(  )7,637(  )2,515(  )3,244(  )1,067(  )2,214(  )20,970(
  הוצאות הנהלה וכלליות  )5,234(  )4,991(  )4,673(  )1,498(  )296(  )523(  )17,215(
  סך כל ההוצאות  )31,895(  )48,253(  )12,969(  )6,201(  )1,556(  )4,971(  )105,845(

                
  לפני מסים על הכנסה) הפסד(רווח   45  )1,260(  3,284  )1,165(  1,204  544  2,652
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  מ"י ישראל חברה לביטוח בע'איי אי ג

  )המשך(דוחות הכספיים התמציתיים ביאורים ל

  
  :)המשך( מידע מגזרי - 4 וראבי
  

  נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . מסך הפרמיות בענפים אלו85%לים בעיקר תוצאות מענף ביטוח רכוש אשר הפעילות בגינו מהווה ענפי רכוש אחרים כול(*) 
  . מסך הפרמיות בענפים אלו60% אשר הפעילות בגינו מהווה 'צד ג     ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענף ביטוח 

  ווג מחדשיס(**)

     )בלתי מבוקר (2009, ספטמבר ב30חודשים שהסתיימה ביום ה 3לתקופה של 

  כ"סה

ענפי 
חבויות 
  *אחרים

ענפי רכוש 
  *אחרים

אחריות 
  דירות  מקצועית

רכב 
  רכוש

רכב 
    חובה

    ח"אלפי ש
                

  ות ברוטופרמי  30,058  46,698  18,521  10,253  6,937  13,259  125,726
  פרמיות ביטוח משנה  )404(  )28(  )2,531(  )8,853(  )6,885(  )12,064(  )30,765(

  פרמיות בשייר  29,654  46,670  15,990  1,400  52  1,195  94,961
  בשייר,  ביתרת פרמיה שטרם הורווחהשינוי  )1,833(  )2,611(  )2,412(  648  )46(  )401(  )6,655(

  פרמיות שהורווחו בשייר  27,821  44,059  13,578  2,048  6  794  88,306
                

  נטו והכנסות מימון, מהשקעות רווחים    9,557  2,425  1,217  2,085  295  1,674  17,253
   הכנסות מעמלות      206  3,383  1,871  2,800  8,260

  הכנסות כ"סה   37,378  46,484  15,001  7,516  2,172  5,268  113,819
                

  ברוטו, תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  )41,378(  )33,491(  )6,757(  )7,666(  )4,158(  )4,951(  )98,401(
  חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  15,938    941  6,046  3,907  4,786  31,618

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר  )25,440(  )33,491(  )5,816(  )1,620(  )251(  )165(  )66,783(
                

  הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות , עמלות  )2,551(  )7,307(  )2,507(  **)3,254(  **)828(  **)1,406(  )17,853(
   הוצאות הנהלה וכלליות  **)3,497(  **)8,650(  **)4,125(  **)736(  **)972(  **)1,100(  )19,080(
  סך כל ההוצאות  )31,488(  )49,448(  )12,448(  )5,610(  )2,051(  )2,671(  )103,716(

                
  לפני מסים על הכנסה) הפסד(רווח   5,890  )2,964(  2,553  1,906  121  2,597  10,103
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  מ"י ישראל חברה לביטוח בע'איי אי ג

  )המשך(דוחות הכספיים התמציתיים ביאורים ל

  
  :)המשך( מידע מגזרי - 4 וראבי
  

  )המשך (נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי. א
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  . מסך הפרמיות בענפים אלו85%ענפי רכוש אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענף ביטוח רכוש אשר הפעילות בגינו מהווה (*) 
  . מסך הפרמיות בענפים אלו43% בעיקר תוצאות מענף ביטוח חבות מוצר אשר הפעילות בגינו מהווה      ענפי חבויות אחרים כוללים

  ווג מחדשיס(**)

     )מבוקר (2009,  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 

  כ"סה
ענפי חבויות 

  *אחרים
ענפי רכוש 
  *ואחרים

אחריות 
    רכב חובה  רכב רכוש  דירות  מקצועית
    ח"אלפי ש

                
  ות ברוטופרמי  120,466  183,387  65,511  52,211  26,556  37,263  485,394

  פרמיות ביטוח משנה  )1,641(  )118(  )7,495(  )45,802(  )26,432(  )34,700(  )116,188(
  פרמיות בשייר  118,825  183,269  58,016  6,409  124  2,563  369,206

  בשייר, ביתרת פרמיה שטרם הורווחהשינוי   )6,142(  )2,884(  )2,828(  154  )49(  75  )11,674(
  פרמיות שהורווחו בשייר  112,683  180,385  55,188  6,563  75  2,638  357,532

                
  נטו והכנסות מימון, מהשקעותרווחים   32,800  8,052  3,378  5,076  639  3,981  53,926
  הכנסות מעמלות      1,503  12,187  8,163  9,439  31,292

  הכנסות כ"סה  145,483  188,437  60,069  23,826  8,877  16,058  442,750
                

  ברוטו, תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  )104,150(  )124,243(  )28,319(  )22,719(  )13,462(  )49,400(  )342,293(
  יות בגין חוזי ביטוחחלקם של מבטחי משנה בתשלומים ושינוי בהתחייבו  16,415    4,176  17,331  12,624  43,793  94,339

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר  )87,735(  )124,243(  )24,143(  )5,388(  )838(  )5,607(  )247,954(
                

   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות , עמלות  )8,648(  )25,953(  )10,929(  **)13,458(  **)4,758(  **)6,516(  )70,262(
   הוצאות הנהלה וכלליות  **)13,067(  **)28,080(  **)18,140(  **)4,217(  **)3,030(  **)2,858(  )69,392(
  סך כל ההוצאות  )109,450(  )178,276(  )53,212(  )23,063(  )8,626(  )14,981(  )387,608(

                
   לפני מסים על הכנסהרווח  36,033  10,161  6,857  763  251  1,077  55,142

  31.12.2009התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ליום   562,103  115,809  43,609  146,659  23,729  140,221  1,032,130
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  מ"י ישראל חברה לביטוח בע'איי אי ג

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 

  
   : ודרישות הוןי עצמן הו- 5 יאורב

  
  וןניהול ודרישות ה. א
 
מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את  .1

. די שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית כפעילותה
  . לדרישות הון הנקבעות על ידי המפקח על הביטוחההחברה כפופ

 ההון העצמי על תיקוניהן החברה בהתאם לתקנות להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של .2
  . על הביטוחוהנחיות המפקח

        
  : סכומי ההון של החברה בהתאם לתקנות ההון העצמי

  ליום  
  30.09.2010  

  )בלתי מבוקר(
31.12.2009  

  )מבוקר (
הון עצמי לפי   

תקנות 
  *מתוקנות

  

י לפי מצעון ה
תקנות 

בתקופת 
  * מעבר

הון עצמי לפי 
תקנות 
  *מתוקנות

  

י לפי מצעון ה
תקנות 

בתקופת 
  *מעבר

   ח"לפי שא  
הסכום הנדרש על פי התקנות 
  180,092  230,442  279,953  415,993  )א(והנחיות המפקח על הביטוח 

  318,567  318,567   **353,214   **353,214  הסכום המחושב על פי התקנות 

)ב()   גרעון (\ עודף  )62,779(  73,261  88,125  138,475  
  
  . להלן3 ראה סעיף –באשר לתיקון תקנות ההון העצמי    *

 המיוחס לבעלי ון ה המוכר לפי הנמוך מביןהעצמי המחושב הון ה, 2009-1-16לפי חוזר ביטוח  ** 
   .הבסיסיהמניות פעמיים הון המניות של החברה לבין 

  
ברת ביטוח כפופה גם חלוקת דיבידנד מעודפי ההון בח, מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות

  .לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות השקעה
,  על הביטוחההשקעות שיש חובה להעמידן כנגד עודפי הון בהתאם להוראות המפקח, לעניין זה

  .מהוות עודפים שאינם ניתנים לחלוקה
  

  

   :דרישות הון בגין, בין היתר, כולללפי התקנות המתוקנות הסכום הנדרש  .א

  ליום     

     
30.09.2010  

 )בלתי מבוקר(
31.12.2009  

  )מבוקר(

  ח"לפי שא  

  103,453  108,884  הון ראשוני נדרש/פעילות בביטוח כללי

  14,364  15,958  סיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים

  40,696  43,804  הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים  

  29,251  42,737    נכסי השקעה ונכסים אחרים 

  21,800   ***181,411   קטסטרופה בביטוח כלליסיכוני 

  20,878  23,199    סיכונים תפעוליים

  230,442  415,993  סך כל הסכום הנדרש על פי תקנות ההון המתוקנות
  

לצורך  PML – המרבישיעור הנזק הצפוי  ,2010 ספטמברב 20יום בהמפקח הנחיות שהתקבלו מ לפי ***
 יעל ידשחושב  שיעור זה גבוה מהשיעור . 1.75%לא יפחת מ  יסיכוני קטסטרופה בביטוח כללחישוב 

 לעיל ובהתאם גדלו ההנחיההחל מהרבעון השלישי יישמה החברה את . 1.29%אשר עמד על , החברה בעבר
  .ח"ש אלפי 131,244 -בביטוח כללי בכסיכוני קטסטרופה דרישות ההון בגין 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 

  
  ):המשך(י ודרישות הון  עצמן הו-5 יאורב

  

עד למועד פרסום הדוח ,  מבטח יהיה חייב להגדיל,) להלן3ראה סעיף ( לתקנות בהתאם לתיקון  .ב
 לפני התיקון ולאחריו, את הונו העצמי בגין ההפרש שבין ההון הנדרש לפי התקנות, הכספי

הגדלת ההון העצמי תעשה . ההפרש יחושב לכל מועד של הדוח הכספי).  ההפרש-להלן (
 :במועדים ובשיעורים המפורטים להלן

 ; מההפרש30% לפחות 2009 בדצמבר 31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום  .1
 ; מההפרש60% לפחות 2010 בדצמבר 31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום  .2
 15%-השיעורים האמורים יוגדלו ב . יושלם מלוא ההפרש2011 בדצמבר 31עד ליום  .3

במועדי פרסום הדוחות הכספיים החצי שנתיים העוקבים למועדי הדוחות הכספיים 
  .האמורים לעיל

  

הון עצמי מינימלי ( פורסם תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 2009חודש נובמבר ב .3
  ). התיקון-הלן ל (2009 -ט "התשס, )תיקון) (הנדרש ממבטח

  
  :דרישות הון בגין קטגוריות אלו, לדרישות ההון הקיימות, במסגרת התיקון נוספו

  .סיכונים תפעוליים . א
  .לפי מידת הסיכון המאפיינת את הנכסים השונים, כשיעור מהנכסים, אשראישוק וסיכוני   . ב
  .סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי  . ג
  .דרישות הון בגין ערבויות  .ד

  
  :מו כן הורחבו דרישות ההון בגין קטגוריות אלוכ
  .תוכניות מבטיחות תשואה בביטוח חיים שאין כנגדן או כנגד חלקן אגרות חוב מיועדות.  א
  .דרישות הון בגין החזקת המבטחת בחברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה   .ב
  

  :ניתנו ההקלות הבאות, כמו כן
 בכפוף לאישור המפקח, בשל הוצאות לפיתוח מערכות מידערש הנדהקלה באופן חישוב ההון   -

 ;על הביטוח
ניכוי עתודה למס שנוצרה בגין נכסים לא מוכרים אשר מוחזקים בניגוד לתקנות השקעה או    -

 .על הביטוח בניגוד להוראות המפקח
דרישת הפחתה של , בכפוף לתנאים עליהם יורה,  יהיה רשאי להתירעל הביטוח נקבע כי המפקח   -

בשל רכישת פעילות קופות גמל או חברה מנהלת ,  מההפרש המקורי35%  עדבגובה של, ההון
במועד הדוח הינו לפחות ההון העצמי של המבטח במידה והונו העצמי , של קופות גמל

 מההפרש המקורי בשל רכישת פעילות קופות גמל או חברה 35%המינימלי הנדרש ממנו בניכוי 
  .מנהלת של קופות גמל

  
שונו הגדרות הון ראשוני והון משני ונוספה הגדרה , במסגרת התיקון נמחקה הגדרה של הון בסיסי

 הגדרות הון משני והון שלישוני הוכפפה לתנאים ולשיעורים עליהם יורה המפקח. של הון שלישוני
ובהתאם לכוונת הפיקוח לאמץ בעתיד את הדירקטיבה של האיחוד , בהמשך לכך. על הביטוח

 טיוטת 2009פורסמה בנובמבר , Solvency IIופי בדבר הבטחת כושר פירעון של מבטחים האיר
הטיוטה קובעת כללים למבנה הון עצמי .  הרכב הון עצמי מוכר של מבטח-חוזר גופים מוסדיים 

  . וכן מסגרת עקרונות להכרה ברכיבי הון שונים ולסיווגם לרובדי ההון השונים, מוכר של מבטח
   

לפיה בתקופה שמיום תחילתו של התיקון ועד ,  הוראת שעהעל הביטוח פרסם המפקחבעניין זה 
  . במבנה ובאופן חישוב ההון הקיים,  לא יהיה שינוי בהגדרותעל הביטוח למועד עליו יודיע המפקח

    
 לשנת הכספיים מהדוחות החל 2009, במרס 30 ביום, על הביטוח המפקח שפרסם למכתב בהתאם

 באישורו אלא דיבידנד תחלק לא מנהלת וחברה ביטוח חברת, 2010, בדצמבר 30 ליום ועד 2008
 העולה בשיעור דיבידנד חלוקת תאושר לא ככלל, למכתב בהתאם. על הביטוח המפקח של המוקדם

  .לחלוקה המותר מהרווח 25% על
  

לאישור  םקריטריוני מכתב הבהרה שענינו 2010בהמשך למכתב האמור פורסם בחודש מרס 
  ").הבהרה "–להלן ( דיבידנד על ידי מבטח חלוקת
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 

  

  ):המשך(י ודרישות הון  עצמן הו-5 יאורב
  

 על הביטוח בהתאם להבהרה חברת ביטוח תהיה רשאית להגיש בקשה לקבלת אישור המפקח
בכפוף לקיום הון עצמי , 2009פורסם הדוחות התקופתיים לשנת החל מיום , לחלוקת דיבידנד

תוכנית שרות חוב מעודכנת , 2011 - ו2010כמפורט בהבהרה וכן בהגשת תחזית רווח שנתית לשנים 
תוכנית פעולה אופרטיבית , ומאושרת בידי דירקטוריון חברת האחזקות המחזיקה בחברת הביטוח

ברת הביטוח ופרוטוקול הדיון בדירקטוריון חברת הביטוח לגיוס הון שאושרה בידי דירקטוריון ח
  .בו אושרה חלוקת הדיבידנד

  
 110% -גבוה מ, לאחר חלוקת דיבידנד, יחד עם זאת נאמר בהבהרה כי חברה אשר סך ההון שלה

תהא רשאית לחלק דיבידנד ללא צורך בקבלת אישורו מראש של , מהסכום הנדרש בהבהרה
מסרה למפקח הודעה על כך וכן המסמכים הנדרשים טרם חלוקת ובלבד ש, על הביטוח המפקח

  . הדיבידנד
  
  
  :על ההכנסה םיס מ- 6ר אובי
  

ל ההכנסה בתקופת הביניים מבוסס על האומדן הטוב ביותר של הממוצע  עמסיםה בושיח
שיעור המס השנתי הממוצע הצפוי . המשוקלל של שיעור מס ההכנסה החזוי לשנת הכספים המלאה

הירידה בשיעור המס ). 36.2% – 2009 (35.5% הינו 2010 בדצמבר 31נה שתסתיים ביום לחברה לש
 25% - ל2009 בשנת 26%-הממוצע הצפוי נובעת בעיקרה מירידה בשיעור מס החברות בישראל מ

  .2010בשנת 
  

  : תביעה ייצוגית- התחייבויות תלויות- 7ביאור 
  

אישור התביעה כתביעה ייצוגית בסך כולל של  תביעה ובקשה ל2010 בנובמברכנגד החברה הוגשה 
 35%החברה מעניקה הנחות לנשים בשיעור של עד  ,עניינה של התביעה בכך כי .ח"ש מיליון 22.5-כ

מפלה את הגברים המבוטחים , ובכך, בשיעור הפרמיה הנגבית בגין הפוליסות רק בשל היותן נשים
 החברה מפלה גברים לרעה משום שבהתאם ,לטענת המבקש .על רקע היותם גברים, ידיה לרעה-על

וכי ההפליה , ומעורבות פחות בגרימת תאונות דרכים, נשים הינן נהגות זהירות יותר, לנתוניה
  .נעשית במטרה להרוויח כסף

מדובר בהפליה פסולה ואסורה שהינה בניגוד להוראות חוק איסור הפליה , לטענת המבקש
חוק איסור  ("2000-א"תשס, דור ולמקומות ציבורייםבשירותים ובכניסה למקומות בי, במוצרים
  ").הפליה

ויועציה   החברהלהערכת, ולפני שנבדקו כל הסוגיות העולות מבקשת האישור, בשלב מקדמי זה
 בקשת י כי סיכוי, על פי הערכה ראשוניתנראה , הדוחות הכספייםאישורנכון למועד , המשפטיים

  .האישור להתקבל נמוכים מסיכויה להידחות
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 
  

   פירוט נכסים עבור השקעות פיננסיות -נספח 
    
  :פירוט השקעות פיננסיות  

  
  
  
  

  
  

  

  
  
  
  
  

  )בלתי מבוקר (2009 ,ספטמבר ב30ליום 

  

 נמדדים 
בשווי הוגן 

דרך רווח או 
  הפסד

  
הלוואות 
  כ"סה  וחייבים 

  ח"לפי שא  
        

  740,477    740,477  נכסי חוב סחירים 
  79,018  79,018    נכסי חוב שאינם סחירים

  71,275    71,275  מניות סחירות
  17,129    17,129  תעודות סל סחירות

        

  907,899  79,018  828,881  כ"סה
  

              

  )מבוקר( 2009 , בדצמבר31ליום   

  

 נמדדים 
בשווי הוגן 

דרך רווח או 
  הפסד

  
הלוואות 
  כ"סה  וחייבים 

  ח"לפי שא  
        

  788,842    788,842  נכסי חוב סחירים 
  69,689  69,689    נכסי חוב שאינם סחירים

  79,530    79,530  מניות סחירות
  40,440    40,440  עודות סל סחירותת
        

  978,501  69,689  908,812  כ"סה
              

  )בלתי מבוקר (2010 ,ספטמבר ב30ליום   

  

 נמדדים 
בשווי הוגן 

דרך רווח או 
  הפסד

  
ואות הלו

  כ"סה  וחייבים 
  ח"לפי שא  
        

  915,653    915,653  נכסי חוב סחירים 
  63,076  63,076    נכסי חוב שאינם סחירים

  82,487    82,487  מניות סחירות
  34,290    34,290  תעודות סל סחירות

        

  1,095,506  63,076  1,032,430  כ"סה
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  מ"י ישראל חברה לביטוח בע'איי אי ג

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 

  
  )המשך( פירוט נכסים עבור השקעות פיננסיות -נספח 

  
  ):המשך( פירוט השקעות פיננסיות  

  
  
  

    ):יועדו בעת ההכרה לראשונה לקטגורית שווי הוגן דרך רווח או הפסד(הרכב נכסי חוב סחירים  .1
  

 )בלתי מבוקר (2010, ספטמבר ב30ליום   
  עלות מופחתת  הערך בספרים  
  ח"לפי שא  

      
  579,912  635,352  אגרות חוב ממשלתיות

      
      :נכסי חוב  אחרים

  264,754  280,301  נכסי חוב  אחרים שאינם ניתנים להמרה

  844,666  915,653  סך הכל נכסי חוב סחירים
  
  

    
 )בלתי מבוקר (2009, ספטמבר ב30ליום   
  עלות מופחתת  הערך בספרים  
  ח"לפי שא  

      
  494,828  543,391  אגרות חוב ממשלתיות

      
      :נכסי חוב  אחרים

  195,762  196,436  אינם ניתנים להמרהנכסי חוב  אחרים ש
  600  650  נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה

  691,190  740,477  סך הכל נכסי חוב סחירים
  

  
  

  )מבוקר (2009,  בדצמבר31ליום   
  עלות מופחתת  הערך בספרים  
  ח"לפי שא  

      
  527,028  565,046  אגרות חוב ממשלתיות

      
      :נכסי חוב  אחרים

  212,920  223,133    אחרים שאינם ניתנים להמרהנכסי חוב
  600  663  נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה

  740,548  788,842  סך הכל נכסי חוב סחירים
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 

  
  )המשך( פירוט נכסים עבור השקעות פיננסיות -נספח 

  
  :)המשך( פירוט השקעות פיננסיות  

  
  :הרכב נכסי חוב שאינם סחירים. 2

  
 )בלתי מבוקר (2010, ספטמבר ב30ליום   
  שווי הוגן  הערך בספרים  
  ח"לפי שא  

      
  69,704  63,076  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

  69,704  63,076  יריםסך הכל נכסי חוב שאינם  סח
  
  
  

 )בלתי מבוקר (2009, ספטמברב 30ליום   
  שווי הוגן  הערך בספרים  
  ח"לפי שא  

      
  83,966  79,018  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

  83,966  79,018  סך הכל נכסי חוב שאינם  סחירים
  

    
  
  
  

  )מבוקר (2009,  בדצמבר31ליום   
  שווי הוגן  הערך בספרים  
  ח"לפי שא  

      
  72,110  69,689  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

  72,110  69,689  סך הכל נכסי חוב שאינם  סחירים
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  מ"י ישראל חברה לביטוח בע'איי אי ג

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 

  
  )המשך(סיות  פירוט נכסים עבור השקעות פיננ-נספח 

  
  :)המשך(פירוט השקעות פיננסיות   

  
  ): יועדו בעת ההכרה לראשונה לקטגורית שווי הוגן דרך רווח או הפסד(מניות  .3

  
  )בלתי מבוקר (2010, ספטמברב 30ליום   
  עלות  הערך בספרים  
  ח"לפי שא  

      

  69,704  82,487  מניות סחירות
  
  

  
  )בלתי מבוקר( 2009, ספטמברב 30ליום 

  עלות  הערך בספרים  
  ח"לפי שא  

      

  65,172  71,275  מניות סחירות
  
  

  )מבוקר (2009,  בדצמבר31ליום   
  עלות  הערך בספרים  
  ח"לפי שא  

      

  65,633  79,530  מניות סחירות
  

  ):יועדו בעת ההכרה לראשונה לקטגורית שווי הוגן דרך רווח או הפסד (תעודות סל. 4
  

  )בלתי מבוקר( 2010, ספטמבר ב30ליום   
  עלות  הערך בספרים  
  ח"לפי שא  

      

  36,982  34,290  תעודות סל סחירות 
  
  

  )בלתי מבוקר( 2009, ספטמבר ב30ליום   
  עלות  הערך בספרים  
  ח"לפי שא  

      

  21,353  17,129  תעודות סל סחירות
  
  

  )מבוקר (2009,  בדצמבר31ליום   
  עלות  הערך בספרים  
  ח"לפי שא  

      

  43,678  40,440  תעודות סל סחירות
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