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דוח הדירקטוריון
דוח הדירקטוריון של התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ (להלן " :החברה" או "התאגיד")
לתקופה שנסתיימה ביום  30ביוני  , 2009הסוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה במחצית הראשונה של שנת
 ,2009בהתייחס לביטוח המשותף המפורט להלן ,אותו היא מנהלת  -והוא נערך בהתחשב בכך ,שבידי המעיין בו מצוי
גם הדוח התקופתי המלא של החברה ליום  31לדצמבר .2008
תיאור המאגר (הביטוח המשותף)

.1


החברה מנהלת את המאגר הישראלי לביטוח רכב שיורי – "הפול" (להלן " המאגר" או "הפול") אשר הינו
ביטוח משותף של כל חברות הביטוח בישראל העוסקות בביטוח רכב חובה ,ומעניק כיסוי ביטוחי שיורי בענף
ביטוח רכב חובה  .המאגר אינו חברת ביטוח נפרדת אך דוחותיו הכספיים והתנהלותו הינם כשל חברות ביטוח
בהתאמות הנדרשות ובשינויים המחויבים.



פעילות המאגר ("הפול") הינה בביטוח רכב חובה בלבד במסגרת הביטוח השיורי ולכן הן דוחהדירקטוריון והן
דוחותיו הכספיים מתייחסים לענף רכב החובה בלבד.



המאגר מתנהל על פי תקנון המהווה חוזה בין כל המבטחים המשתתפים בביטוח המשותף.



חלקה של כל חברת ביטוח במאגר בכל שנת חיתום ,הינו על פי חלקה בסך כל פרמיות רכב חובה בשנה הקודמת
לשנה השוטפת (בפועל השנה שבין  1באוקטובר בשנה שקדמה לשנה החולפת עד  30בספטמבר לשנה החולפת).



חלקן של חברות הביטוח במאגר בשנות החיתום  2007-2009הינו כדלקמן:

כלל (כולל אריה)
הראל
מנורה
איילון
אליהו
הפניקס (כולל הדר)
הכשרת הישוב
מגדל (כולל המגן)
ביטוח ישיר
שירביט
שומרה
בטוח חקלאי
אי.אי.ג'י
שלמה חברה לביטוח

2009

2008

2007

15.0%
13.6%
8.5%
8.3%
8.0%
7.8%
7.5%
7.5%
5.9%
5.0%
4.4%
3.7%
2.6%
2.2%
100.0%

16.2%
12.8%
9.1%
8.5%
9.2%
6.4%
8.3%
7.2%
5.6%
5.2%
3.7%
4.7%
2.6%
0.5%
100.0%

16.1%
13.2%
9.1%
8.9%
9.0%
8.0%
7.0%
8.3%
5.5%
4.8%
3.4%
4.2%
2.5%
100.0%
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הביטוח הינו ביטוח משותף של המבטחות ששמותיהן מצויינים בתעודת הביטוח בצד אחוז השתתפותן ,וכי כל
מבטחת אחראית לחלקה היחסי בלבד ,ואין מבטחת אחת שאחראית בגין חלקה של מבטחת אחרת.



המאגר אינו עוסק בשיווק והפצה יזומים ,אלא מוכר פוליסות למי שפונה אליו מתוך הנחה שהפונה למאגר לצורכי
ביטוח סורב לביטוח ישירות ע"י חברת הביטוח .מכירת פוליסות המאגר מבוצעת בשני אופנים:
האחד ,כמעט כל האופנועים בארץ מבוטחים באמצעות חברות הביטוח (למעט חברת ביטוח חקלאי).
החל מיום  1באפריל  2001רשאיות חברות הביטוח המשתתפות במאגר להפיק בשם המאגר תעודות ביטוח
לאופנועים בלבד .תקבולי הפרמיות מופקדים בחשבונות המאגר בלבד .ניהול התביעות מבוצע מתאריך חיתום 1
באפריל  2001בלעדית על ידי המאגר.
השני ,מכירות ביטוח בשם המאגר הנעשות ב 8 -סניפים (ירושלים מערבית ומזרחית ,ת"א ,חיפה ,נתניה ,ב"ש ,נצרת
ואום אל פחם) .תקבולי הפרמיות במסגרת ביטוחים אלה ,מופקדים בחשבונות המאגר בלבד וניהול התביעות מבוצע
במחלקת התביעות של המאגר בדומה לביטוחי אופנועים באמצעות חברות הביטוח.
 8הסניפים האמורים מופעלים ע"י חמש סוכנויות ביטוח שנקבעו באמצעות הליך חיצוני לקבלת תוצאות.



המאגר מנוהל על ידי החברה שהוקמה ע"י חברות הביטוח המשתתפות במאגר ,במסגרת תקנת משנה ( 3א) לתקנות
ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי מנגנון לקביעת תעריף) התשס"א – . 2001



בעלי המניות בתאגיד הינם ,כל חברות הביטוח המשתתפות במאגר .כל בעל מניה מחזיק במניה אחת .זכויות
ההצבעה משתנות בכל שנה קלנדרית .הזכויות מחושבות לפי הממוצע החשבוני השנתי של שיעור ההחזקה של כל
חברה בביטוח השיורי בשלוש השנים האחרונות ,שקדמו לשנת הגביה.

 .2תיאור הסביבה העסקית
בענף הביטוח רכב חובה ,פועלות כיום ארבע עשרה חברות ביטוח .כאמור ,המאגר אינו מהווה חברה אחת ,אלא
מהווה ביטוח משותף של כל החברות הפעילות בביטוח רכב חובה .תוצאות העסקיות של המאגר באות לידי ביטוי
בכל אחת מחברות הביטוח ,לפי חלקה בביטוח המשותף ,וזאת במרכיבים וסעיפים שונים בדוחותיהן הכספיים,
כגון :פרמיה ,דמים ,עמלות ,הוצאות עד לסילוק התביעות ועתודות ביטוח.
לפי נתוני שוק הביטוח מהווה היקף הפרמיות והדמים של המאגר  7.7 %מסה"כ פרמיות ודמים בשוק רכב חובה
בשנת  2008ו 14.1 % -מהיקף התביעות ששולמו,כולל גידול תביעות תלויות באותה תקופה ,לעומת 7.0%
ו 14.4% -בהתאמה בשנת .2007
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חוזרי המפקח על הביטוח:
להלן שינויים מהותיים בחוזרי הפיקוח הרלבנטיים לתחומי הפעילות של המאגר ,מאז הדוחהתקופתי האחרון:
בחודש בפברואר  2009פורסם חוזר לגופים מוסדיים בנושא פרסום דוחות כספיים של חברות הביטוח וקרנות
הפנסיה .ענינו של החוזר להסביר את מתכונת פרסום הדוחות הכספים בעיתונות והפנייתן לאתר האינטרנט של
החברות.
בחודש מרס  2009פורסם חוזר לגופיים מוסדיים בנושא גמול לדירקטורים חיצוניים בגופיים מוסדיים המנחה
להחיל את הוראות תקנות החברה (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס "( -2000תקנות
הגמול"),הקובעות ,בין היתר ,את שכרו של דירקטור חיצוני בגוף מוסדי שהוא חברה ציבורית וגם על גוף מוסדי
שאינו חברה ציבורית .עוד קובע ה חוזר ,כי על אף האמור בתקנות הגמול ,גוף מוסדי יוכל לשלם לדירקטור
חיצוני בעל מומחיות מובהקת בתחום הביטוח והפנסיה סכום גבוה יותר מהסכום המשתלם לדירקטור חיצוני
שאינו בעל מומחיות כאמור  .כן קובע החוזר הוראות מקלות לגוף מוסדי בעל היקף פעילות נמוך וחברה מנהלת
של קופת גמל ענפית .
בחודש מרס  2009פורסם חוזר לגופיים מוסדיים בנושא הוראות לעניין רואה חשבון מבקר של גוף מוסדי  .ענינו
של החוזר לקבוע כללים להבטחת פעילותו התקינה של רואה החשבון המבקר של גוף מוסדי ובכלל זה ,חובותיו
ודרכי עבודתו וכן חובותיו של הגוף המוסדי בקשר עם הביקורת החיצונית.
בחודש אפריל  2009פרסם המפקח טיוטת חוזר שנייה בעניין איסוף מידע סטטיסטי אגב יישוב תביעות .על פי
המוצע יחויבו הגופים המוסדיים לרכז מידע סטטיסטי אודות התביעות המוגשות נגדם ,כמפורט בטיוטת
החוזר .את המידע ביחס לדרך השלמת הטיפול בתביעות בחלוקה לקטגוריות המפורטות בטיוטה ומשך זמן
לטיפול בתביעות לפי ענפים שונים יש לרכז הן בחישוב כמותי והן בחישוב אחוזי .את המידע שייאסף יש להעביר
לעיון המפקח בהתאם לפורמט שנקבע בטיוטת החוזר .בנוסף ,תוצג לציבור באתר האינטרנט של הגוף המוסדי
אחת לשנה התפלגות באחוזים של אופן סיום הטיפול בתביעה ,בהתאם לקטגוריות שפורטו בחוזר וכן התפלגות
באחוזים של מועד סיום הטיפול בתביעה בכל קטגוריה בהתאם "לגיול" המפורט בטבלה המצורפת לחוזר.
החוזר מיועד להיכנס לתוקף בצורה מדורגת לגבי נתוני שנת  2010ואילך.
בחודש מאי  2009פרסם המפקח חוזר בעניין מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים (ביניים) של החברות ביטוח
(כולל החברה) בהתאם לתקני הדיווח הבינלאומיים ( "( )IFRSהתקינה") .החוזר הינו בהמשך לחוזרים קודמים
שפרסם המפקח לעניין אימוץ תקני ה IFRS -ומבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים של חברות ביטוח והוא
קובע הוראות הנוגעות למבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים לתקופת הביניים של חברות ביטוח לרבות
בדוחהדירקטוריון.
בחודש מאי  2009ובחודש יוני  2009פרסם המפקח חוזר בעניין פרסום מבנה הגילוי הנדרש בדיווחים הנלווים
של חברות הביטוח.
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מטרת החוזר הינה להתאים את מבנה הדיווחים הנלווים לשינויים בדוחות הכספיים עקב המעבר לתקני
הדיווח הבינלאומיים .לכן בוצעו שינויים בחלק מטפסי הדיווח הבינלאומיים .במסגרת החוזר בוצעו שינויים
בחלק מטפסי הדיווח המועברים למפקח .החוזר ייכנס לתוקף בצורה מדורגת החל מהדיווחים לרבעון הראשון
לשנת  2009ועד לדיווחים לרבעון הראשון לשנת .2010
בחודש יוני  2009פורסם חוזר לגופים המפוקחים (כולל החברה) בנושא הסדר אופן התנהלותם של הגופים
המפוקחים במסגרת בירור תלונות ציבור .עניינו של החוזר הינו בהסדרת דרך הטיפול של הגופים המפוקחים על
ידי המפקח בתלונות המוגשות למפקח על ידי הציבור ,ובכלל זה :המידע שיועבר למפקח במסגרת התשובה,
לוחות הזמנים להמצאת המידע והמסמכים התומכים ,אופן המצאתם לידי המפקח ודרך הטיפול במקרה שחלק
מהמסמכים אינם מצויים בידי הגוף המפוקח  .תחולתו של החוזר בספטמבר .2009
בחודש יוני  2009פורסם חוזר לגופים מוסדיים בנושא אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי.
ענינו של החוזר ליישם את דרישות סעיף  404של  SOX ACTלגבי אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית ועל
דיווח כספי וחוות דעת רואי החשבון המבקר לגבי הביקורת של הבקרה הפנימית על דיווח כספי.
בחודש יוני  2009פרסם המפקח טיוטת חוזר בנושא ניהול טכנולוגיות מידע בגופים מוסדיים .על פיו על גופים
מוסדיים חלה חובה לנהל את תחום טכנולוגיות המידע על פי התייחסות לשיטות לתהליכים ולבקרות הנדרשים
בניהול תחום טכנולוגיו ת המידע .זאת במטרה להבטיח את ניהולן התקין ואת תמיכתן בפעילות העסקית
והוראות הדין ,תוך שמירה על זכויות העמיתים והמבוטחים.
בחודש יוני  2009פרסם המפקח טיוטת חוזר בנושא מדיניות תגמול בגופים המוסדיים .מטרתו של החוזר היא
לקבוע שמבנה התגמול בגופים המוסדיים יושתת על עקרונות שיאפשרו איזון ראוי בין הרצון לתגמל נושאי
משרה ועובדים על הצלחותיהם לבין הצורך להבטיח שמבנה התגמול עולה בקנה אחד עם טובת החוסכים ועם
האסטרטגיה הכלל ארגונית של הגוף המוסדי לאורך זמן .יודגש ,כי החוזר מתווה קוים מנחים לעניי ן מדיניות
התגמול של נושאי משרה .
בחודש יולי  2009חוקקה הכנסת תיקונים בפקודת רכב מנועי [נוסח חדש] ובחוק הפלת"ד לפיהם הפקודה לא
תדרוש יותר כיסוי ביטוחי לגבי שירותים רפואיים הכלולים בתוספת השניי ה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
והצו לפי סעיף (8ז) לחוק ,לרבות ההשתתפות העצמית בגינם ("השירותים הרפואיים") וכי האחריות לפי חוק
הפלת"ד ,לא תחול לגבי השירותים הרפואיים שיקבלו הנפגעים עקב תאונת דרכים  -אך זאת רק ביחס
לנפגעים הזכאים לקבל שירותים רפואיים מחוק ביטוח בריאות ממלכתי .התיקונים בחקיקה יחולו על שירותים
רפואיים שיינתנו לנפגעים מיום  1.1.2010ואילך.


על פי סעיף  328לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,התשנ"ה  1995- ,מוקנית למוסד לביטוח לאומי
("מל"ל") זכות תביעה מצד שלישי להשבת גמלאות ששולמו או שישולמו על ידי המל"ל ,אם המקרה משמש
עילה גם לחייב צד שלישי לפי פקודת הנזיקין או חוק הפלת"ד (למשל אם עובד נפגע בתאונת דרכים שהיא גם
תאונת עבודה) .בשנים  1978ו  1979-נחתמו הסכמים בין חברות הביטוח בישראל ,לרבות המאגר ,לבין
המל"ל שנועדו להסדיר את מערכת היחסים המשפטיים הנובעת מכך  .ההסכמים קובעים ,בין היתר ,את
השיעורים מסכום התביעה בהם ישופה המל"ל ,את העדר זכאות המל"ל לשיבוב כלפי מבטח המכסה את
המעביד של מקבל הגמלאות מהמל"ל ,את סכום התביעה בגינו המל"ל לא יהיה זכאי לשיבוב ,וכן הוראות
לעניין תאונות מעורבות ועוד .תוקפם של ההסכמים עם החברה היה לשנתיים מיום חתימתם והם הוארכו
אוטומטית בשנה אחת נוספת בכל פעם כאשר לכל אחד מהצדדים ניתנה האפשרות להביא את ההסכם
לכדי סיום בהודעה מראש ובכתב של  60ימים .המל"ל הודיע על ביטול ההסכם שיכנס לתוקפו ביום 4
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ביולי  2010תוך שהוא מזמין את חברות הביטוח לנהל משא ומתן לקביעת הסדר חדש .איגוד חברות
הביטוח פנה לממונה על ההגבלים העסקיים לקבלת היתר לניהול משא ומתן כאמור .החברה בוחנת את
ההשלכות של ביטול ההסכם ,אולם נכון למועד פרסום הדוח אינה יכולה להעריך את ההשלכות של ביטול
ההסכם על תוצאותיו ,בין היתר ,מאחר והחברה והמל"ל חלוקים על מועד כניסתו לתוקף של ביטול ההסכם
ועל תחולת ביטולו של ההסכם על תאונות שאירעו קודם למועד הביטול.
.3

.4

מיסוי


בהתאם לצו שפורסם על ידי שר האוצר ,החל ב 1.7.09 -חלה עליה בשיעור המע"מ מ 15.5 % -ל.16.5% -
תוקף הצו הינו מיום  1.7.09ועד ליום  31.12.10כתוצאה מכך ,תחול עליה בהיקף ההוצאות והעמלות
המשולמות במוסדות כספיים בשנים  2009ו.2010 -



במקביל לעליית המע"מ ,פרסם שר האוצר צו בו נקבע כי החל ב 1.7.09 -שיעור מס רווח החל על מוסדות
כספיים יעלה מ 15.5% -ל 16.5% -תוקף הצו הינו מיום  1.7.09ועד ליום  31.12.10כתוצאה מכך ,שיעור
המס האפקטיבי החל על מוסדות כספיים בשנת  2009עלה משיעור של  35.93%ל 36.21% -ובשנת 2010
משיעור של  35.06%ל.35.62% -



העלאת תקרות ביטוח לאומי – במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית  ,הוחלט כי התקרה המכסימלית
לתשלום ביטוח לאומי אשר הסתכמה ב ₪ 38,415 -לחודש תוכפל ותסתכם בתקופה  1.8.09עד  31.12.10ב-
 .₪ 76,830עוד נקבע ,כי שיעור דמי הביטוח הלאומי המשולם על ידי המעביד בגין הכנסות עובדיו בתקרה
הראשונה יעלה ב.0.4% -

צו הסדרי חציה
בחודש יולי  2001הוצא צו ("צו חציה") החל על תאונות מיום  1.4.01ואילך אשר קבע ,שאם אירעה תאונת
דרכים שבה היו מעורבים אופנוע ורכב אחר ,ישלמו המבטחים של הרכב האחר למבטחים של האופנוע 50
אחוזים מן הפיצויים על נזקי גוף כמשמעותם בחוק.
בעקבות הצו האמור תוקן תקנון המאגר שפישט משמעותית את נוהלי השיבוב בין המאגר ובין כלל חברות
הביטוח בנושא צו החציה ,דבר שאפשר שיפור משמעותי בטיפול המאגר בנושא זה.
בחודש פברואר  2008אישרה הכנסת תיקון בחוק הפלת"ד ,אשר שינה את הצו האמור בכך שהגדיל את הפיצוי
המגיע למבטחי האופנועים המעורבים בתאונות דרכים כאמור ל 75% -במקום  ,50%החל מתאונות שארעו ביום
 1.6.08ואילך .נבדקו כ 57 -אלף תיקי נזקים כאמור ובכ 30-33% -מתיקים אלו נמצאו ממצאי מעורבות
המצדיקים שיבוב של  50%מהפיצויים ששולמו ע"י המאגר .התיקים שנבדקו התייחסו לכ 99% -מהנזקים
שאירעו בשנים  ,2001-2004לכ %84 -מנזקי שנת  2005לכ 61% -מנזקי שנת  2006לכ 39% -מתיקי שנת 2007
ולכ  28%מנזקי שנת .2008
 13מקרי מעורבות להלן עם אופנועים לא נכללים בהגדרה של מעורבות המצדיקה שיבוב מהפיצויים ששולמו
על ידי המאגר:
פגיעת אופנוע באופנוע ,פגיעת אופנוע בהולך רגל ,פגיעת אופנוע בבעלי חיים ,פגיעת אופנוע באופניים ובכל רכב
לא מוטורי ,פגיעת אופנוע ברכב לא מזוהה ,פגיעת אופנוע ברכב לא מבוטח ,פגיעת אופנוע ברכב שזהות מבטחו
אינה ידועה ,פגיעת אופנוע הנוסע עם רשיון נהיגה לא מתאים עם רכב אחר ,פגיעת אופנוע ברכב הרשות
הפלשתינאית ,פגיעת אופנוע ברכב חונה כדין ,פגיעת אופנוע ברכב הנוסע עם רשיון נהיגה לא תקין ,פגיעת
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אופנוע ברכב פרטי המבוטח במאגר ,פגיעת אופנוע ברכב של מבטח זר.
לצו הסדרי חציה ישנה השפעה מהותית על הפסדי המאגר.
בחישוב העתודות האקטואריות של המאגר נלקח מראש אומדן הגביה של המעורבות ללא קשר לעצם גבייתם
בפועל ,וזאת במלא סכום ההערכה האקטוארית.
הגביה מחברות הביטוח בגין צו הסדרי החציה בחמש השנים האחרונות הינה כדלקמן (במליוני  - ₪צמוד למדד
המחירים הכללי לצרכן):

בגין ש.ח עד 2002
בגין ש.ח 2003
בגין ש.ח 2004
בגין ש.ח 2005
בגין ש.ח 2006
בגין ש.ח 2007
בגין ש.ח 2008

תקבולים
1-6/09
3.61
3.50
9.79
7.93
10.11
6.67
1.54
43.15

תקבולים
בשנת 2008
12.69
9.25
14.32
14.31
11.06
3.79
0.12
65.54

תקבולים
בשנת 2007
17.82
15.13
15.31
13.66
5.53
0.19

תקבולים
בשנת 2006
30.20
14.40
16.10
5.59
0.16

תקבולים
בשנת 2005
25.91
13.79
5.69
0.43

67.64

66.45

45.82

סה"כ
90.23
56.07
61.21
41.92
26.86
10.65
1.66
288.60

 .5עתודות ביטוח
היות ותעריפי הפול הינם תעריפים חסרים ,לא קיימות במאגר עתודות של עודף הכנסות על הוצאות כמקובל בענפי
רכב חובה.
המאגר ממומן חודש בחודשו על ידי המבטחים המשתתפים בו ולכן אין השקעות כלשהן המניבות הכנסות  .כתוצאה
מכך תשלומי התביעות והערכות של תביעות תלויות בכל שנת חיתום נרשמות כל שנה כחלק שוטף מדוחות רווח
והפסד של המאגר ללא צבירה לעתודות ביטוח.
עתודות הביטוח של המאגר מורכבות בעיקר מתביעות תלויות המוערכות בחברה פרטנית ומשוות להערכות
האקטואר .עתודות הביטוח נכללו בדוחות הכספיים לפי הגבוה מבין ההערכות הפרטניות לבין ההערכה
האקטוארית לכל שנת חיתום בנפרד .בחלק ניכר משנות החיתום ההערכות הפרטניות עולות על הערכות האקטואר.

 .6מצב כספי


למאגר אין הון עצמי או דרישות להון עצמי כמוגדר בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח ,היות והחברות
המשתתפות במאגר ,קרי חברות הביטוח ,נושאות במלוא התחייבויותיו של המאגר ובמלוא תזרים המזומנים
של המאגר (כאמור מדובר בביטוח משותף ודרישות ההון ממילא באות לידי ביטוי בכל חברה וחברה) ,לפיכך
המאגר אינו צריך להחזיק בהון עצמי.



סך כל המאזן ליום  30ביוני  2009הסתכם ב 1.56 -מיליארד  ₪בהשוואה לסך  1.42מיליארד ₪
ב 30 -ביוני .2008
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סך כל ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח ,הסתכמו ב 1.53 -מיליארד  ₪ב 30 -ביוני  2009בהשוואה לסך של 1.38
מיליארד  ₪ב 30 -ביוני .2008

תוצאות הפעילות


ההפסד בששת החודשים הראשונים של שנת  2009הסתכם ב 94.3 -מיליוני  ₪בהשוואה להפסד בסך 91.3
מיליוני  ₪בששת החודשים הראשונים של שנת .2008



כ 85% -מאוכלוסיית מבוטחי המאגר הינם בעלי אופנועים .שכיחות התביעות באופנועים היא של
כ ,17% -שהינו שיעור הגבוה מזה החל בכלי רכבים אחרים.



על פי נתוני האוצר ,שיעור המעורבות של אופנועים בתאונות דרכים גבוה בהרבה מאשר שיעורם במצבת כלי
הרכב בישראל .מנתוני השנים האחרונות עולה כי שיעור האופנועים המעורבים בתאונות דרכים חמורות
גבוה פי  5.6מאשר בכלי הרכב אחרים ,שיעור הפצועים קשה וההרוגים כתוצאה מרכיבה על אופנועים גבוה
פי  3ביחס לשאר כלי הרכב והסיכוי להזדקק לשיקום רפואי גבוה פי  27.5מאשר בנסיעה בכלי רכב סגור.



על פי נתוני משטרת ישראל שעובדו באגף התנועה בעיריית ת"א יפו עולה שכמחצית מההרוגים בתאונות
דרכים שאירעו בתוך העיר בלבד היו רוכבי אופנועים .כמו כן אופנועים היו מעורבים בשליש מתאונות
הדרכים .במהלך העשור האחרון נפגעו בעיר  3,779נהגים צעירים בגילאי  17-24מתוכם  3,095היו רוכבי
אופנועים ( .)81.9%גם מבחינת חומרת הפציעה ,רוכבי האופנועים מופיעים בראש הטבלה.



ממצאים אלו משתקפים משמעותית בתשלומי התביעות ובתביעות התלויות של המאגר ובשיעור הפסדיו
בשנים האחרונות.

 פרמיות שהרווחו בששת החודשים הראשונים של שנת  , 2009הסתכמו ב 154.6 -מיליוני  ₪בהשוואה לסך
 139.6מיליוני  ₪בששת החודשים הראשונים של שנת  .2008גידול הנובע בעיקר מגידול בכמות האופנועים
המבוטחים בששת החודשים הראשונים של שנת  2009בהשוואה לתקופה הקודמת אשתקד.
 בחודש אוגוסט  2009פרסם המפקח טיוטת חוזר בנושא תעריפי הביטוח השיורי החל מ  1בנובמבר .2009
על פי המוצע יועלו תעריפי האופנועים המבוטחים בביטוח השיורי החל מ 1בנובמבר  2009ב  12%ובשאר
כלי הרכב המבוטחים בביטוח השיורי ב.8% -בנוסף מוצע שהדמים הנגבים מדמי הביטוח נטו יהיו בשיעור
 8%לעומת  9%כיום .כמו כן שונו חלק מהמשתנים והמקדמים שבהם יעשה שימוש בקביעת דמי הביטוח
נטו לנהג נקוב בבעלות פרטית ומוצע שימושם גם לנהג נקוב בבעלות אחרת.

.8



הוצאות הנהלה וכלליות בששת החודשים הראשונים של שנת  2009לאחר זקיפת הוצאות עקיפות לישוב
תביעות והוצאות רכישה הסתכמו ב 2.3 -מיליון  ,₪לעומת סך של  2.2מיליון  ₪בששת החודשים
הראשונים של שנת .2008



התוצאות העסקיות הינן לאחר שיבוב ועדכון של הערכות תביעות תלויות בגין צו החציה.

תביעות משפטיות
ראה ביאור  4לדוחות הכספיים.
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הצהרות מנכ"ל וחשבת החברה בגין בקרות פנימיות ()SOX 302
בעקבות הנחיות שהוציאה הרשות לניירות ערך בארה"ב ,במסגרת חוק ה"סרבנס אוקסלי"
( , )Act of 2002 Sarbanes- Oxleyפרסם המפקח בשנת  2006חוזרים המטילים על הגופים המוסדיים חובה
לצרף לדוחות הכספיים הצהרות של המנהלים בדבר נאותות הנתונים הכספיים המוצגים בדוחות הכספיים של
החברה וקיומן ויעילותן של בקרות פנימיות,שנועדו להבטיח שמידע מהותי המתייחס לגוף האמור מובא
לידיעתם  .בהתאם לאמור ,החברה קיימה את ההליך הנדרש על פי סעיף  302לחוק  ,Sarbanes-Oxleyשכלל
בחינה של תהליכי העבודה והבקרות הפנימיות בגוף המוסדי.
הנהלת החברה בשיתוף המנכ"ל וחשבת החברה העריכו נכון לתום התקופה המכוסה בדוח זה ,את היעילות של
הבקרות והנהלים לגבי גילוי של החברה.
על בסיס הערכה זו ,מנכ"ל החברה והחשבת הסיקו כי נכון לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של
הגוף המוסדי הינם יעילים על מנת לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על המידע שהגוף המוסדי נדרש לגלות בדוח
בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ובמועד שנקבע בהוראות
אלו.
במהלך מחצית השנה המסתיימת ביום  30ביוני  2009לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הגוף המוסדי על
הדיווח הכספי.
הצהרות המנהלים בדבר נאותות הנתונים הכספיים המוצגים בדוחות הכספיים של החברה וקיומן ויעילותן של
בקרות פנימיות ביחס לדוחות כספיים אלה מצורפות להלן בנספח לדוחות הכספיים.

במשך תקופת הדוח התקיימו  7ישיבות של הדירקטוריון וועדותיו.

חברי הדירקטוריון מודים להנהלת החברה ועובדיה על תרומתם לעבודה המאומצת בפעילות העצמאית של המאגר .

התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ

_______________
אמיל וינשל

_________________
יעקב אלחדיף
– יו"ר

 30באוגוסט 2009
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– מנכ"ל

הצהרה לגבי הדיווחים בדוח הכספי ליום 30.6.09
אני ,יעקב אלחדיף  ,מצהיר כי:
 .1סקרתי את הדוח החצי שנתי של המאגר הישראלי לביטוח רכב שיורי
שהסתיימה ביום ( 30.6.09להלן :הדוח).

– הפול (להלן :המאגר) לתקופה

 .2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה
המכוסה בדוח.
 .3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים וכל מידע כספי אחר הכלולים בדוח משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ותוצאות הפעולות של המאגר לימים ולתקופות המדווחים בדוח.
 .4אני ואחרים במאגר המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש
בדוח של המאגר וכן-
(א) קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים להבטיח
שמידע מהותי המתייחס למאגר ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים במאגר ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
(ב) הערכנו את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של המאגר והצגנו את מסקנותינו לגבי היעילות
של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ,לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן-
(ג) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של המאגר על דיווח כספי שאירע בתקופה זו שהשפיע באופן
מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של המאגר על דיווח כספי; וכן-
 .5אני ואחרים במאגר ,המצהירים הצהרה זו ,גילינו לרואה החשבון המבקר ,לדירקטוריון
ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של המאגר ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על
דיווח כספי:
(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של המאגר לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על המידע
הכספי; וכן-
(ב) כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם
תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של המאגר על הדיווח הכספי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

30.8.09

____________________________
יעקב אלחדיף – מנכ"ל
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הצהרה לגבי הדיווחים בדוח הכספי ליום 30.6.09
אני ,רחל שריר  ,מצהירה כי:
 .1סקרתי את הדוח החצי שנתי של המאגר הישראלי לביטוח רכב שיורי – הפול (להלן :המאגר) לתקופה
שהסתיימה ביום ( 30.6.09להלן :הדוח).
 .2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה
המכוסה בדוח.
 .3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים וכל מידע כספי אחר הכלולים בדוח משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ותוצאות הפעולות של המאגר לימים ולתקופות המדווחים בדוח.
 .4אני ואחרים במאגר המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש
בדוח של המאגר וכן-
(א) קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים להבטיח
שמידע מהותי המתייחס למאגר ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים במאגר ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של
הדוח;
(ב) הערכנו את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של המאגר והצגנו את מסקנותינו לגבי היעילות של
הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ,לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן-
(ג) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של המאגר על דיווח כספי שאירע בתקופה זו שהשפיע באופן מהותי,
או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של המאגר על דיווח כספי; וכן-
 .5אני ואחרים במאגר ,המצהירים הצהרה זו ,גילינו לרואה החשבון המבקר ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של
הדירקטוריון של המאגר ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של המאגר לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על המידע
הכספי; וכן-
(ב) כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם
תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של המאגר על הדיווח הכספי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

____________________________
רחל שריר – חשבת

90.8.03
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קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב ,3
תל-אביב 67067
טל03-6232525 .
פקס 03-5622555
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דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ

מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של המאגר הישראלי לביטוח רכב שיורי  -הפול (להלן " -המאגר"),
הכולל את הדוח התמציתי על המצב הכספי ליום  30ביוני 2009 ,ואת דוח רווח והפסד לתקופה
שהסתיימה באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת
ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " - IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" ,ובהתאם
לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(ביטוח) ,התשמ"א .1981-אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על
סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל " -סקירה של מידע כספי
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום
נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת
הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע
לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות
דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך,
מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  IAS 34ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו
על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א.1981-

קוסט פורר גבאי את
קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 30באוגוסט2009 ,
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המאגר הישראלי לביטוח רכב שיורי  -הפול
דוחות על המצב הכספי
ליום
 30ביוני
2008
2009
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

נכסים

ליום
31
בדצמבר
2008
מבוקר

הוצאות רכישה נדחות

1,245

1,332

1,165

חלקן של חברות הביטוח בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ,נטו

1,530,360

1,383,334

1,468,702

חברות ביטוח המשתתפות במאגר

19,627

19,883

32,919

חייבים ויתרות חובה

8

20

21

מזומנים ושווי מזומנים

13,093

19,174

15,797

1,564,333

1,423,743

1,518,604

התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח

1,584,144

1,466,653

1,537,305

בניכוי -חלקה של אבנר בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח (ביטוח
משותף)

52,539

81,987

67,438

1,531,605

1,384,666

1,469,867

אבנר  -איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ

1,352

3,315

2,735

פקדונות של חברות הביטוח המשתתפות במאגר

4,866

4,866

4,866

התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ

1,569

1,151

1,828

פרמיות מראש

12,011

9,796

14,105

זכאים ויתרות זכות

12,930

19,949

25,203

32,728

39,077

48,737

1,564,333

1,423,743

1,518,604

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ
 30באוגוסט2009 ,
תאריך אישור הדוחות
הכספיים

אמיל וינשל
יו"ר הדירקטוריון
-3-

יעקב אלחדיף
מנכ"ל

רחל שריר
חשבת

המאגר הישראלי לביטוח רכב שיורי  -הפול

דוחות רווח והפסד

לשנה
שהסתיימ
ה ביום
31
ל 6-חודשים שהסתיימו
בדצמבר
ביום  30ביוני
2008
2008
2009
מבוקר
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
פרמיות שהורווחו

154,649

139,569

291,079

הכנסות מימון

78

233

551

סך הכל הכנסות

154,727

139,802

291,630

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
בניכוי  -חלקה של אבנר בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח (ביטוח משותף)

243,985

223,563

497,956

()932

()3,671

()2,716

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ,נטו

244,917

227,234

500,672

עמלות והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות

1,731
2,346

1,683
2,231

3,599
4,964

סך הכל הוצאות

248,994

231,148

509,235

הפסד

()94,267

()91,346

()217,605

הרכב ההפסד:
נזקף לחובת חברות הביטוח

()32,609

()33,244

()74,135

חלקן של חברות הביטוח בגידול בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח,
נטו

()61,658

()58,102

()143,470

()94,267

()91,346

()217,605

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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באור - :1

כללי
 30ביוני 2009 ,ולתקופה של שישה חודשים
דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום
שהסתיימה באותו תאריך (להלן  -דוחות כספיים ביניים) .יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים
השנתיים של החברה ליום  31בדצמבר 2008 ,ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם
(להלן  -הדוחות הכספיים השנתיים).

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים
הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים
" - 34דיווח כספי לתקופות ביניים",
לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי
ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א.1981-
שינוי בסיווג

לתקופה
בדוחות כספיים אלה נכללו סיווגים מחדש ביחס לנתונים שנכללו בדוחות הכספיים
הביניים המקבילה של שנת  .2008הסיווגים נערכו בין היתר ,לאור הוראות חוזר הפיקוח מיום 16
לתקני
בפברואר  ,2009בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים של חברות הביטוח בהתאם
לסיווג הוצאות
הדיווח הבינלאומיים (  .(IFRSהסיווגים העיקרים על פי חוזר הפיקוח מתייחסים
הנהלה וכלליות בדוח רווח והפסד להוצאות עקיפות ליישוב תביעות הנכללות בסעיף תשלומים
ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ,עמלות והוצאות רכישה אחרות ,והוצאות הנהלה וכלליות.
לסיווגים שנערכו לא היתה השפעה על ההפסד.
באור - :3

פרטים על שיעורי השינוי שחלו במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין היציג של הדולר של ארה"ב
מדד המחירים לצרכן
מדד ידוע
מדד בגין
%
%

שער חליפין
יציג של
הדולר ארה"ב
%

לשישה חודשים שהסתיימו ביום:
2.1
2.3

 30ביוני2009 ,
 30ביוני2008 ,

1.2
2.8

3.1
()12.8

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום:
 30ביוני2009 ,
 30ביוני2008 ,

2.3
2.2

1.9
2.4

()6.4
()5.7

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2008 ,

3.8

4.5

()1.1
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באור - :4

תביעות כנגד המאגר
.1

ביום  28בדצמבר 2006 ,הגיש מועדון האופנועים הישראלי עתירה לבג"ץ שעניינה ביטול חוזר
המפקח על הביטוח (להלן  -המפקח) מיום  11בדצמבר ,2006 ,הקובע העלאת תעריפי הביטוח השיורי
לרכב דו גלגלי בהתאם לסמכותו לפי תקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת
התעריף) ,התשס"א 2001-ושנכנסו לתוקפם ביום  1בינואר .2007 ,העתירה היא נגד הממונה על שוק
ההון ביטוח וחיסכון ,שר האוצר ,שר התחבורה והמאגר .העותר טוען כי החוזר יוצר מדיניות
הפוגעת ברכבים דו גלגליים ומונע את השימוש בהם.
נתבקש צו ביניים האוסר על המפקח להפעיל את התעריף החדש ,אך הבקשה לא נתקבלה במעמד
צד אחד.

העתירה והבקשה לצו ביניים נדחו לדיון ליום
שאופן יישומם עשוי להשליך על המשך הדיון.

 1בספטמבר 2009 ,וזאת נוכח השלמת הליכי חקיקה

אם העתירה תתקבל ,יוותרו התעריפים הקודמים על כנם .להערכת המאגר ,בהסתמך על חוות דעת
יועציו המשפטיים ,הסיכוי שהעתירה תתקבל באופן שהתעריף החדש יבוטל למפרע מיום  1בינואר,
 2007הוא קלוש.
.2

ביום  25באוקטובר 2006 ,הוגשה עתירה כנגד המאגר בה נתבקש בית המשפט להורות ,כי המאגר
כפוף להוראות חוק המכרזים.
ביום  22באוגוסט 2007 ,ניתן פסק דין שדחה את העתירה וקבע כי המאגר אינו מהווה תאגיד שחוק
חובת המכרזים חל עליו.
ביום  7באוקטובר 2007 ,הוגש ערעור לבית המשפט העליון .ביום  3בינואר 2009 ,התקיים דיון בבית
המשפט העליון וכעת מצפים לפסק הדין .להערכת המאגר ,על יסוד חוות דעת של יועציו המשפטיים
הסיכויים שהערעור יתקבל קטנים ,ומכל מקום קבלת הערעור לא תיצור חיוב כספי לחברה.

באור - :5

אירועים לאחר תאריך המאזן
בחודש אוגוסט 2009 ,פרסם המפקח טיוטת חוזר בנושא תעריפי הביטוח השיורי החל מיום  1בנובמבר,
( 2009להלן-טיוטת החוזר) .על פי המוצע בטיוטת החוזר יועלו תעריפי האופנועים המבוטחים בביטוח
השיורי החל מיום  1בנובמבר 2009 ,ב 12% -ובשאר כלי הרכב המבוטחים בביטוח השיורי ב .8% -בנוסף
קובעת טיוטת החוזר שהדמים הנגבים מדמי הביטוח נטו יהיו בשיעור של  8%לעומת  9%הנהוגים כיום.
כמו כן שונו חלק מהמשתנים והמקדמים שבהם יעשה שימוש בקביעת דמי הביטוח נטו לנהג נקוב בבעלות
פרטית ומוצע שימושם גם לנהג נקוב בבעלות אחרת.
------------
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התאגיד המנהל של המאגר
לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ
דוחות כספיים ביניים
ליום  30ביוני2009 ,
בלתי מבוקרים

התאגיד המנהל של המאגר
לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ
דוחות כספיים ביניים ליום  30ביוני2009 ,
בלתי מבוקרים

תוכן העניינים

דף
סקירת דוחות כספיים ביניים

2

מאזנים

3

דוחות על הרווח הכולל

4

דוחות על השינויים בהון העצמי

5

דוחות על תזרימי המזומנים

6
7-8

באורים לדוחות הכספיים

----------

קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב ,3
תל-אביב 67067
טל03-6232525 .
פקס 03-5622555
www.ey.com/il

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ
(להלן  -החברה) ,הכולל את המאזן התמציתי ליום  30ביוני 2009 ,ואת הדוחות התמציתיים על הרווח
הכולל ,השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים לתקופה שהסתיימה באותו תאריך .הדירקטוריון
וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות
בינלאומי " - IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" .אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי
לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל " -סקירה של מידע כספי
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום
נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת
הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע
לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות
דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך,
מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34

קוסט פורר גבאי את
קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 30באוגוסט2009 ,

- 2 -

התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ

מאזנים

ליום
 30ביוני

2009
2008
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

ליום
 31בדצמבר
2008
מבוקר

נכסים שוטפים
המאגר הישראלי לביטוח רכב שיורי  -הפול
נכסי מסים שוטפים
חייבים ויתרות חובה

1,569
49
319

1,151
142
673

1,828
145

1,937

1,966

1,973

נכסים בלתי שוטפים
רכוש קבוע ,נטו
נכסים בלתי מוחשיים
מסים נדחים

1,145
749
379

1,156
688
172

1,105
827
360

2,273

2,016

2,292

4,210

3,982

4,265

התחייבויות שוטפות
פקדונות של חברות ביטוח
מסים לשלם
זכאים ויתרות זכות

1,200

1,200

2,977

2,781

1,200
69
2,948

4,177

3,981

4,217

-

-

התחייבויות לזמן ארוך
התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו

32

-

47

הון עצמי

1

1

1

4,210

3,982

4,265

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
 30באוגוסט2009 ,
תאריך אשור הדוחות
הכספיים

אמיל וינשל
יו"ר הדירקטוריון
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יעקב אלחדיף
מנכ"ל

רחל שריר
חשבת

התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ
דוחות על הרווח הכולל
לשנה
שהסתיימ
ה ביום
31
ל 6-חודשים שהסתיימו
בדצמבר
ביום  30ביוני
2008
2008
2009
מבוקר
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

דמי ניהול מהמאגר הישראלי לביטוח רכב שיורי  -הפול

8,661

8,492

17,587

הוצאות הנהלה וכלליות

8,662

8,430

17,454

רווח (הפסד) מפעולות

()1

62

133

הכנסות מימון

-

-

8

רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

()1

62

141

מסים על הכנסה (הטבת מס)

()1

62

141

רווח נקי

-

-

-

רווח כולל

-

-

-

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ
דוחות על השינויים בהון העצמי

הון
מניות

עודפים
אלפי ש"ח

סך-הכל

יתרה ליום  1בינואר( 2008 ,מבוקר)

)* 1

-

)* 1

רווח כולל

-

-

-

יתרה ליום  31בדצמבר( 2008 ,מבוקר)

)* 1

-

)* 1

רווח כולל

-

-

-

יתרה ליום  30ביוני( 2009 ,בלתי מבוקר)

)* 1

-

)* 1

יתרה ליום  1בינואר( 2008 ,מבוקר)

)* 1

-

)* 1

רווח כולל

-

-

-

יתרה ליום  30ביוני( 2008 ,בלתי מבוקר)

)* 1

-

)* 1

*) מייצג סכום הנמוך מ-

 1אלפי ש"ח.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים

נספח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

(א)

לשנה
שהסתיימה
ביום
ל 6-חודשים שהסתיימו
 31בדצמבר
ביום  30ביוני
2008
2008
2009
מבוקר
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
362

747

1,183

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
רכישת נכסים קבועים

()140
()222

()687
()60

()385
()798

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()362

()747

()1,183

שינוי במזומנים ושווי מזומנים

-

-

-

יתרת מזומנים לתחילת התקופה

-

-

-

יתרת מזומנים לסוף התקופה

-

-

-

(א) תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
-

רווח נקי

-

-

פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים:
פחת והפחתות:
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים

182
218

136
205

298
391

ירידה (עלייה) במאגר הישראלי לביטוח רכב
שיורי  -הפול
מסים על ההכנסה (הטבת מס)

259
()1

639
62

()38
141

שינוי בסעיפים מאזניים אחרים:
()174
29
()15

ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות
התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו

()312
158
-

216
319
47

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה
עבור:
מסים ששולמו
מסים שהתקבלו

()136
-

()141
-

()274
83

תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת

362

747

1,183

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ
באור - :1

כללי
דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  30ביוני  2009 ,ולתקופה של ששה חודשים
שהסתיימה באותו תאריך (להלן  -דוחות כספיים ביניים) .יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים
השנתיים של החברה ליום  31בדצמבר 2008 ,ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם
(להלן  -הדוחות הכספיים השנתיים).

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית
מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים
הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים לתקופת
ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי " - 34דיווח כספי לתקופות ביניים".
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקביים לאלה
אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים ,למעט האמור להלן:
( IAS 1מתוקן)  -הצגת דוחות כספיים
בהתאם לתיקון ל IAS 1 -נדרש להציג גם דוח נוסף ,נפרד "דוח על הרווח הכולל " ובו יוצגו ,מלבד סכום
הרווח הנקי הנלקח מדוח רווח והפסד ,כל הפריטים אשר נזקפו בתקופת הדיווח ישירות להון העצמי
ושאינם נובעים מעסקאות עם בעלי המניות כבעלי מניות (רווח כולל אחר) .לחילופין ,ניתן להציג את
"דוח על הרווח הכולל "
פריטי הרווח הכולל האחר יחד עם פריטי דוח רווח והפסד בדוח אחד שיקרא
שיבוא במקום דוח רווח והפסד .פריטים שנזקפו להון העצמי אשר נובעים מעסקאות עם בעלי המניות
כבעלי מניות יוצגו בדוח על השינויים בהון העצמי ,כמו גם שורת הסיכום שתועבר מהדוח על הרווח
הכולל.
כמו כן ,קובע התיקון שבמקרים של שינוי מספרי השוואה כתוצאה משינוי במדיניות חשבונאית המיושם
למפרע ,הצגה מחדש או סיווג מחדש ,יש להציג בדוחות כספיים שנתיים מאזן גם לתחילת התקופה של
מספרי ההשוואה לגביהם בוצע השינוי.

התיקון מיושם החל מיום
היתה השפעה על החברה.

 1בינואר 2009 ,תוך יישומו למפרע במספרי השוואה ,אולם לאימוץ התקן לא

 - IFRS 8מגזרי פעילות
 .IAS 14בהתאם לתקן ,החברה אימצה את "גישת
 IFRS 8דן באופן הצגת מגזרי פעילות ומחליף את
ההנהלה" בדיווח על הביצוע הכספי של מגזרי הפעילות .המידע המגזרי הינו המידע שההנהלה משתמשת
בו באופן פנימי לצורך הערכת הביצוע המגזרי ולצורך החלטותיה על דרך הקצאת המקורות למגזרים
התפעוליים.
החברה אימצה את הוראות  IFRS 8החל מיום  1בינואר 2009 ,תוך יישום למפרע במספרי השוואה.
לאימוץ התקן לא היתה השפעה על החברה.
באור - :3

מגזרי פעילות
בהתאם לגישת ההנהלה ,לחברה מגזר פעילות אחד בתחום ניהול המאגר הישראלי לביטוח רכב שיורי-
הפול המספק ביטוח שיורי עבור אופנועים ומסורבי ביטוח רכב בחברות אחרות .ביצועי המגזר מוערכים
בהתבסס על רווח תפעולי ,כמוצג בדוח על הרווח הכולל.
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התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ

באור - :4

מסים על ההכנסה
בהתאם לאישור הכנסת בחודש יוני ,2009 ,ביום  1ביולי ,2009 ,פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור
המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (הוראת שעה) ,התשס"ט ,2009 ,לפיו בתקופה שמיום  1ביולי 2009 ,ועד
ליום  31בדצמבר 2010 ,יהא שיעור מס השכר ומס הרווח המוטל על מוסדות כספיים  16.5%במקום 15.5%
(להלן -התיקון).
בנוסף ,ביום  23ביולי ,2009 ,פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים  )2009-2010התשס"ט  ,2009אשר קבע בין היתר ,הפחתה הדרגתית של המס על הכנסתו החייבת של
חבר בני אדם עד ל 18% -בשנת  2016ואילך (להלן -חוק ההתייעלות).
להלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על מוסדות כספיים ובכללם החברה בעקבות התיקון וחוק
ההתייעלות:

שעור
מס חברות
שנה
26
25
24
23
22
21
20
18

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 2016ואילך

שעור
מס רווח
%
)*( 16.0
16.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5

שעור מס כולל
במוסדות כספיים
)*(36.21
35.62
34.20
33.33
32.47
31.60
30.74
29.00

(*) שיעור מס ממוצע.
תיקון שיעור מס רווח הושלם למעשה בתקופת הדיווח ותיקון שיעור מס החברות הושלם לאחר
תקופת הדיווח ,אי לכך ,השלכת השינוי בשיעורי מס החברות ,כאמור ,תקבל ביטוי במסגרת הדוחות
הכספיים השנתיים של שנת  .2009המסים השוטפים והנדחים ליום  30ביוני 2009 ,חושבו בהתאם
לשיעורי המס הכוללים את תיקון שיעור מס רווח בלבד.
השפעת השינוי בשיעורי מס הרווח על תוצאות החברה לתקופה של ששה חודשים שהסתיימו ביום
 30ביוני ,2009 ,אינה מהותית.
-------------
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