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דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ (להלן  -החברה) ,הכולל את הדוח התמציתי על
המצב הכספי ליום  1באוקטובר .2013 ,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 המידע הכספי 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 נהלי 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,
 14בנובמבר2013 ,

2

פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ
דוחות על המצב הכספי
נכסים
ליום
 1באוקטובר
2013
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
נכסים בלתי מוחשיים

12,667

נכסי ביטוח משנה

1,693

חייבים ויתרות חובה  -חו"ז מבטחי משנה

3,173

מזומנים ושווי מזומנים

52,900

סך כל הנכסים

70,433

הון
הון מניות

10

פרמיה על מניות

52,900

סך כל ההון

52,910

התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח

1,951

פרמיה מראש

272

זכאים ויתרות זכות

2,000

התחייבויות פיננסיות

13,300

סך כל ההתחייבויות

17,523

סך כל ההון וההתחייבויות

70,433

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.

 14בנובמבר2013 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

חגי בדש
יו"ר הדירקטוריון
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מנהל כספים

פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :1

כללי
א.

תיאור החברה המדווחת
פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ (להלן  -החברה) התאגדה בחודש יוני  2008בשם ארבל
הפקדות בע"מ ובחודש אוגוסט  2013שינתה את שמה לשמה הנוכחי באישור רשם החברות.
ביום  29באוגוסט 2013 ,קיבלה החברה רישיון לעסוק בביטוח כמבטח בישראל בענפי ביטוח
חיים  -סיכון בלבד וביטוח מפני מחלות ואשפוז  -אובדן כושר עבודה בלבד .נכון ליום
החתימה על הדוחות הכספיים ביניים ,החברה החלה להפיק פוליסות ביטוח.

ב.

רכישת פעילות
ביום  18ביולי  2013התקשרו פסגות בית השקעות בע"מ (להלן  -החברה האם) והחברה
בהסכם עם שירביט חברה לביטוח בע"מ (להלן  -שירביט) לרכישת פעילות עסקי ביטוח
החיים שלה ,לרבות תוכנת המחשוב של תחום עסקי ביטוח החיים שלה (להלן  -ההסכם),
עלות רכישת הפעילות הסתכמה לסך של  12,500אלפי ש"ח.
.1

עסקי ביטוח החיים מוגדרים בהסכם כדלהלן :כל פעילותה (זכויותיה והתחייבויותיה)
של שירביט בתחום עסקי ביטוח החיים ליום  30בספטמבר ,2013 ,כלפי (א) מבוטחים
(ו/או בעלי הפוליסות ו/או הגורם המשלם עבור הפוליסות ,לפי העניין) שרכשו
משירביט פוליסות ביטוח חיים (ריסק בלבד) ופוליסות אובדן כושר עבודה ,וכן (ב)
סוכני הביטוח שלה ,וכן (ג) מבטחי המשנה שלה ,דהיינו( :א) הזכאות כלפי מבוטחים;
(ב) החבויות כלפי המבוטחים; (ג) הזכויות וההתחייבויות כלפי סוכני הביטוח; (ד)
הזכויות וההתחייבויות בקשר עם הסכמי ביטוח משנה; (ה) הזכויות וההתחייבויות
בקשר עם התביעות התלויות; (ו) התיקים הפיזיים ,והכל כהגדרת המונחים הרלוונטיים
בהסכם.

.2

במסגרת הסכם הרכישה פורטו ,בין היתר ,הנושאים הבאים :קליטת חלק מעובדי
שירביט ,המחאת הסכמי סוכני הביטוח של שירביט לחברה הנוגעים לתחום ביטוח
החיים והתחשבנות מול שירביט בנוגע לסכומים וההתחייבויות למבטחי המשנה
למועד השלמת העסקה.

.3

כל התביעות התלויות של שירביט (קרי ,התביעות ,בין שהוגשו ובין שטרם הוגשו,
שמקרה הביטוח לגביהן ,בהתאם להגדרת מקרה הביטוח הרלוונטי בכל פוליסה ולגבי
כל תביעה חל במועד הינו עובר למועד השלמת העסקה ,כהגדרת מונח זה בהסכם),
אשר לא סולקו כאמור לעיל ,יועברו במועד השלמת העסקה ( 5ימי עסקים לאחר
התקיימות אחרון התנאים המתלים ,בהתאם לאמור בהסכם) לחברה ,ושירביט תעביר
לחברה את סכום השייר בגין תביעות אלה כפי שייקבע בדוחות כספיים אלו.
התביעות התלויות שהוגשו עד למועד השלמת העסקה (קרי ,התביעות שהוגשו שמקרה
הביטוח לגביהן ,חל במועד שהינו עובר למועד הסגירה) ואשר לא סולקו על ידי שירביט
והתביעות התלויות שיוגשו לאחר מועד השלמת העסקה (קרי ,התביעות שטרם הוגשו
לפני מועד הסגירה ,שמקרה הביטוח לגביהן ,חל במועד שהינו עובר למועד הסגירה),
יטופלו על ידי החברה בתיאום עם שירביט ,וככל שיתנהל הליך משפטי בקשר עם מי
מהתביעות התלויות שהוגשו ,זהות הפרקליט המטפל והסדר שכר הטרחה עמו יהיו
בהסכמת שירביט (שלא תימנע אלא מטעמים סבירים) ,והחברה לא תתפשר ו/או לא
תסדיר תביעות כאמור אלא בהסכמת שירביט (שלא תימנע אלא מטעמים סבירים).
ההסכם קובע מנגנון התחשבנות עתידית בין שירביט והחברה בכל הנוגע לחבויות
ותביעות תלויות.

העסקה הושלמה ביום  1באוקטובר ,2013 ,עלויות העסקה נזקפו לדוח רווח והפסד.
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פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :1

כללי (המשך)
ג.

כאמור ,עלות הרכישה הסתכמה לסך של  12,500אלפי ש"ח ומומנה במלואה באמצעות שטר
הון נדחה שהתקבל מהחברה האם .לפרטים נוספים ראה באור .5
ביום  1באוקטובר  2013העבירה חברת האם סך של  52,900אלפי ש"ח לחברה לצורך עמידה
בדרישות ההון .סכום זה מוכר כהון ראשוני .לפרטים בדבר דרישות ההון של החברה ראה
ביאור .4

ד.

למועד פרסום דוחות כספיים ביניים אלו ,טרם הסתיימה ההקצאה של עלות הרכישה
למרכיביה השונים.

ה.

הגדרות
בדוחות כספיים אלה:
החברה

 -פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ.

החברה האם

 -פסגות בית השקעות בע"מ.

צדדים קשורים

 -כהגדרתם ב.IAS 24 -

בעלי עניין ובעל
שליטה

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

המפקח

 -המפקח על הביטוח.

חוק הפיקוח

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

תקנות ההון

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

תקנות דרכי השקעה  -תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים
על גופים מוסדיים) ,התשע"ב.2012-
החדשות
תקנות פרטי דין
וחשבון

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

חוזי ביטוח

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

התחייבויות בגין חוזי  -תביעות תלויות.
ביטוח
נכסי ביטוח משנה

 -חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות.

פרמיות שהורווחו

 -פרמיות המתייחסות לתקופת הדוח.

מדד

 -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים
.1

בסיס המדידה
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות ,למעט מכשירים פיננסיים אשר
נמדדים בהתאם לשווים ההוגן.

.2

מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים
דוחות כספיים ביניים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן .)IFRS -
כמו כן ,הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לדרישות הגילוי כפי שנקבעו בחוק הפיקוח
והתקנות שהותקנו על-פיו.

ב.

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים ביניים
השיקולים
בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית של החברה שקלה ההנהלה את הנושאים הבאים,
שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים ביניים:
.1

סיווג ויעוד ההשקעות הפיננסיות
הנהלת החברה הפעילה שיקול דעת בבואה לסווג ולייעד את ההשקעות הפיננסיות
לקבוצות הבאות:
●
●
●
●

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
השקעות המוחזקות לפדיון.
הלוואות וחייבים.
נכסים פיננסיים זמינים למכירה.

ראה סעיף ו' ובאור  3להלן.
.2

ייעוד התחייבויות פיננסיות
הנהלת החברה הפעילה שיקול דעת בבואה לייעד את התחייבויותיה הפיננסיות
כנמדדות לפי שיטת העלות המופחתת או לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד.
ראה סעיף ו'.

אומדנים והנחות
בעת הכנת הדוחות הכספיים ביניים ,נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים ,הערכות והנחות
המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים ,התחייבויות,
הכנסות והוצאות .האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף .השינויים באומדנים
החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים ביניים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח
ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי החברה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשויים
לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:
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פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ב.

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים ביניים (המשך)
אומדנים והנחות (המשך)
התחייבויות בגין חוזי ביטוח
ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח מבוססות על שיטות הערכה אקטוארית.
בדיקת נאותות ההתחייבויות בגין חוזי חיים ) (Liability Adequacyנבדקת אחת לשנה.
במידה והבדיקה מעלה כי הפרמיות המתקבלות אינן מספיקות לכיסוי התביעות הצפויות,
נרשמת הפרשה מיוחדת בגין החוסר.
בדיקה כאמור ,תיערך בדוחות הכספיים השנתיים ליום  31בדצמבר.2013 ,
ההנחות המשמשות לבדיקות הנ"ל כוללות הנחות בגין ביטולים ,הוצאות תפעול ,תשואה
מנכסים ,תמותה ותחלואה והן נקבעות על ידי האקטואר מדי שנה על פי בדיקות ,ניסיון
העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים.
ההערכות האקטואריות וההנחות השונות נעשות על סמך ניסיון העבר ומבוססות ,בעיקר ,על
כך שדפוס ההתנהגות והתביעות בעבר מייצג את מה שיקרה בעתיד .השתנות בגורמי הסיכון,
בשכיחות האירועים או בחומרתם ,וכן שינוי המצב המשפטי עשויים להשפיע באופן מהותי
על גובה ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח.

ג.

מטבע הפעילות ומטבע חוץ
.1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
מטבע ההצגה ומטבע הפעילות של הדוחות הכספיים ביניים הינו שקלים חדשים.

.2

עסקאות ,נכסים והתחייבויות במטבע חוץ
עסקאות ביטוח משנה לסוגיהן מתורגמות למטבע הפעילות בהתאם להסכמים
שנחתמו עם מבטחי המשנה.

.3

ד.

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

מבנה הדיווח הנוכחי
הדוחות על המצב הכספי ,הכוללים בעיקר את הנכסים וההתחייבויות של החברה ,הוצגו לפי
סדר נזילות ללא הבחנה בין שוטף ללא שוטף .הצגה זו ,המספקת מידע מהימן ורלבנטי יותר,
כפי שנדרש ב.IAS 1 -
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פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ה.

חוזי ביטוח
 IFRS 4הדן בחוזי ביטוח מאפשר למבטח להמשיך במדיניות החשבונאית בה נקט לפני מועד
המעבר לתקינה הבינלאומית לגבי חוזי ביטוח שהוא מנפיק (לרבות עלויות רכישה קשורות
ונכסים בלתי מוחשיים קשורים) וכן חוזי ביטוח משנה שהוא רוכש .להלן תמצית המדיניות
החשבונאית בקשר לחוזי ביטוח:
ביטוח חיים
א)

הכרה בהכנסות  -פרמיות בביטוח חיים נרשמות כהכנסות בהגיע מועד גבייתן.

ב)

התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים:
התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים מחושבות בהתאם להוראות המפקח (תקנות
וחוזרים) ,כללים חשבונאיים ושיטות אקטואריות מקובלות .ההתחייבויות
מחושבות בהתאם לנתוני הכיסויים הרלוונטיים ,כגון :גיל המבוטח ,ותק
הכיסויים ,סוג הביטוח ,סכום הביטוח וכו'.
התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים נקבעות על בסיס הערכה אקטוארית,
המבוצעת על-ידי מר דב רפאל .חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח חיים נקבע על פי התנאים של החוזים הרלוונטיים.

ג)

הוצאות רכישה נדחות:
( )1הוצאות הרכישה הנדחות בגין פוליסות ביטוח חיים (להלן  -ה)DAC-
כוללות עמלות לסוכנים והוצאות הנהלה וכלליות הקשורות לרכישת
פוליסות חדשות .ה DAC -מופחת בשיעורים שנתיים שווים על פני
תקופת הפוליסה ,אך לא יותר מ 15-שנה .ה DAC -המתייחס לפוליסות
שבוטלו או סולקו נמחק במועד הביטול או הסילוק.
()2

ד)

בהתאם להוראות המפקח ,אקטואר החברה בודק מידי תקופת דיווח את
ברות השבת ה .DAC -הבדיקה נערכת על מנת לוודא שההתחייבויות בגין
חוזי ביטוח בניכוי ה DAC-מספיקה ,ושהפוליסות צפויות ליצור הכנסות
עתידיות שתכסינה את הפחתת ה DAC-ואת ההתחייבויות הביטוחיות,
הוצאות התפעול והעמלות בגין אותן פוליסות.
ההנחות המשמשות לבדיקה זו ,כוללות הנחות בגין ביטולים ,הוצאות
תפעול ,תשואה מנכסים ,תמותה ותחלואה ,הנקבעות על-ידי אקטואר
החברה מדי שנה על-פי בדיקות ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים
עדכניים.

בדיקת נאותות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים (:)Liability Adequacy
החברה עורכת בדיקה לגבי הלימות של ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים.
במידה והבדיקה מעלה כי הפרמיות המתקבלות אינן מספיקות לכיסוי התביעות
הצפויות ,נרשמת הפרשה מיוחדת בגין החוסר.
ההנחות המשמשות לבדיקות הנ"ל כוללות הנחות בגין ביטולים ,הוצאות
תפעול ,תשואה מנכסים ,תמותה ותחלואה והן נקבעות על ידי האקטואר מדי
שנה על פי בדיקות ,ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים .עבור פוליסות
קולקטיביות הבדיקה נעשית בהתאם לניסיון התביעות של הקולקטיב הבודד
ובכפוף למהימנות הסטטיסטית של ניסיון זה.
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פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ה.

חוזי ביטוח (המשך)
ה)

תביעות תלויות:
תביעות תלויות בניכוי חלק מבטחי המשנה בהן מחושבות באופן פרטני,
בהתאם להערכת מומחי החברה על בסיס ההודעות בגין אירועי הביטוח וסכומי
הביטוח.
הפרשות לתביעות שאירעו אך לא דווחו ( )IBNRנכללו במסגרת התחייבויות
בגין חוזי ביטוח.

ו.

מכשירים פיננסיים
.1

מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים
מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים הן נכסים פיננסיים והן התחייבויות
פיננסיות .נכסים פיננסיים כוללים השקעות פיננסיות וכן נכסים פיננסיים אחרים כגון:
חייבים אחרים ומזומנים ושווי מזומנים .כמו כן ,מכשירים פיננסיים כוללים
התחייבויות פיננסיות.
מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים כוללים יתרות מזומנים לשימוש מידי ופיקדונות לפי דרישה .שווי מזומנים
כוללים השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים
ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי ואשר
אינם מוגבלים בשעבוד.

.2

החברה קיבלה החלטות לייעוד הנכסים כדלקמן:
נכסים סחירים סווגו כנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

.3

התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
הלוואות ואשראי מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה מיוחסות
ישירות ,במידה שקיימות (לדוגמה ,עלויות גיוס הלוואה) .לאחר ההכרה הראשונית,
הלוואות מוצגות על פי תנאיהן לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית
האפקטיבית המביאה בחשבון גם את עלויות העסקה המיוחסות ישירות.

.4

גריעת מכשירים פיננסיים
א)

נכסים פיננסיים
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס
הפיננסי ,או החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים
מהנכס הפיננסי או נטלה על עצמה מחוייבות לשלם את תזרימי המזומנים
שהתקבלו במלואם לצד השלישי ,ללא עיכוב משמעותי ,ובנוסף העבירה באופן
ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס או לא העבירה ואף לא
הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס אך העבירה את
השליטה בנכס.
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פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ו.

מכשירים פיננסיים (המשך)
.4

גריעת מכשירים פיננסיים (המשך)
א)

נכסים פיננסיים (המשך)
כאשר החברה העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי מזומנים מהנכס ולא העבירה
ולא הותירה באופן ממשי את הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס ואף לא
העבירה את השליטה בנכס ,מוכר נכס חדש בהתאם למידת המעורבות הנמשכת
של החברה בנכס .מעורבות נמשכת בדרך של ערבות לנכס המועבר נמדדת לפי
הנמוך מבין היתרה המקורית של הנכס בדוחות הכספיים והסכום המירבי של
התמורה שהחברה עשויה להידרש לשלם בחזרה.

ב)

התחייבויות פיננסיות
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת ,דהיינו ההתחייבות נפרעה,
בוטלה או פקעה .התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב (החברה):
-

פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן ,בנכסים פיננסיים אחרים,
בסחורות או שירותים ,או

-

משוחרר משפטית מההתחייבות.

כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה
בתנאים שונים מהותית ,או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת,
ההחלפה או השינוי מטופלים כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של
התחייבות חדשה .ההפרש בין היתרה בדוחות הכספיים של שתי ההתחייבויות
הנ"ל נזקף לדוח רווח והפסד .במידה שההחלפה או השינוי אינם מהותיים ,הם
מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות המקורית ולא מוכר רווח או הפסד
מההחלפה .בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת,
מביאה החברה בחשבון שיקולים כמותיים ,כמו גם שיקולים איכותיים.
ז.

צירופי עסקים ומוניטין
צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה .עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של
התמורה שהועברה במועד הרכישה.
עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח והפסד.
בעת רכישת עסק ,החברה מבצעת סיווג וייעוד של הנכסים וההתחייבויות בהתאם לתנאים
החוזיים ,התנאים הכלכליים ותנאים רלוונטים אחרים במועד הרכישה.
מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות ,שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן
מקנות שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו .אם
סכום המוניטין שהתקבל הינו שלילי ,הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה.
לאחר ההכרה הראשונית מוניטין נמדד לפי העלות בניכוי הפסד מירידת ערך שנצבר .באשר
לבחינת ירידת ערך של מוניטין ,מוניטין שנרכש בצירוף עסקים ,נבחן ומיוחס ליחידות מניבות
המזומנים אשר אליהן הוקצה.
ראה בנוסף ביאור 1ד' לעיל.
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פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ח.

נכסים בלתי מוחשיים
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת
עלויות רכישה ישירות.
לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים בלתי מוחשיים נמדדים על-פי עלותם בניכוי הפחתה
מצטברת ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים על פני אורך החיים
השימושיים שלהם ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על ירידת
ערך .תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים
מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה .שינויים באורך החיים השימושיים או בדפוס הצריכה
הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע מהנכס מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן
של מכאן ולהבא .הוצאות ההפחתה בגין נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים
מוגדר נזקפים לדוח רווח והפסד.
.1

תוכנות
נכסי החברה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות .תוכנות המהוות
חלק אינטגרלי מחומרה ,אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה,
מסווגות כרכוש קבוע .לעומת זאת ,רישיונות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות
פונקציונליות נוספת לחומרה ,מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים.

.2

הפחתה
הפחתת תוכנות נזקפת לדוח רווח והפסד על פני אומדן אורך החיים השימושי של
התוכנות ,מהמועד שבו התוכנות זמינות לשימוש ,שהינו  3-4שנים.
האומדנים בדבר שיטת הפחת ואורך החיים השימושי נבחנים מחדש לפחות בכל סוף
שנת דיווח.

ט.

ירידת ערך
החברה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך בגין נכס פיננסי
או חברה של הנכס הפיננסי כדלקמן:
ביטוח משנה
א)

ההתחייבויות של מבטחי המשנה כלפי החברה אינן משחררות אותה מהתחייבויותיה
כלפי המבוטחים על פי פוליסות הביטוח.
מבטח משנה ,אשר לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזי ביטוח המשנה ,עלול לגרום
לחברה הפסדים.

ב)

החברה מבצעת הפרשה לחובות מסופקים בגין חובות מבטחי משנה שגבייתם מוטלת
בספק על בסיס הערכות סיכון פרטניות ועל בסיס עומק החוב.
בנוסף ,בקביעת חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות הביטוחיות מתחשבת החברה,
בין היתר ,בהערכת אפשרות הגביה ממבטחי המשנה .כאשר חלקם של מבטחי המשנה
כאמור מחושב על בסיס אקטוארי ,חלקם של אותם מבטחי משנה שבקשיים מחושב
בהתאם להמלצת האקטואר ,המביאה בחשבון את כלל גורמי הסיכון .כמו כן,
מתחשבת החברה בעת עריכת ההפרשות ,בין היתר ,בנכונות הצדדים להגיע להסכמי
( CUT OFFניתוק התקשרויות בדרך של פירעון סופי של החובות) במטרה לצמצם את
החשיפה.
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פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
י.

הון מניות
עלויות המתייחסות ישירות להנפקת מניות ,מוצגות כהפחתה מההון.

יא.

הפרשות
הפרשה בהתאם ל IAS 37-מוכרת כאשר לחברה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או
משתמעת) כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על
מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן .כאשר החברה צופה שחלק או כל
ההוצאה תוחזר לחברה ,כגון בחוזה ביטוח ,ההחזר יוכר כנכס נפרד ,רק במועד בו קיימת
וודאות למעשה לקבלת הנכס .ההוצאה תוכר בדוח רווח והפסד בניכוי החזר ההוצאה.

יב.

גילוי לתקני  IFRSחדשים המיושמים בדוחות הכספיים ביניים
 - IAS 1הצגת דוחות כספיים
בחודש יוני  2011פרסם ה IASB-תיקון ל( IAS 1-להלן  -התיקון) .התיקון עוסק בנושא הצגת
רווח כולל אחר .בהתאם לתיקון ,פריטים אשר ניתן להעבירם לרווח או הפסד בתקופה
מאוחרת יותר (למשל ,בעת גריעה או יישוב) יוצגו בנפרד מהפריטים אשר לא יועברו לרווח
או הפסד לעולם.
התיקון מיושם החל מהדוחות הכספיים ביניים.
 - IAS 32מכשירים פיננסיים :הצגה ו - IFRS 7 -מכשירים פיננסיים :גילוי
ה IASB-פירסם תיקונים ל( IAS 32-להלן  -התיקונים ל )IAS 32 -בנושא קיזוז נכסים פיננסיים
והתחייבויות פיננסיות .התיקונים ל IAS 32 -מבהירים ,בין היתר ,את משמעות המונח "קיימת
באופן מיידי ( )currentlyזכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז" (להלן  -הזכות לקזז) .התיקונים ל-
 IAS 32קובעים ,בין היתר ,כי הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק
במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון
של אחד הצדדים .כמו כן ,התיקונים ל IAS 32 -קובעים שעל מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת
באופן מיידי ,אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא
תחול ,או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.
ה IASB-פירסם גם תיקונים ל( IFRS 7-להלן  -התיקונים ל )IFRS 7 -בנושא קיזוז נכסים
פיננסיים והתחייבויות פיננסיות .בהתאם לתיקונים ל IFRS 7 -נדרשת החברה ,בין היתר ,לתת
מידע על זכויות קיזוז ועל הסדרים קשורים (כגון הסכמים בנושא בטוחות) ,כמו כן נדרש לתת
מידע על הרכב הסכומים שקוזזו וכן לתת מידע על סכומים הכפופים להסדרים שמאפשרים
קיזוז אולם אינם עומדים בכל הקריטריונים לקיזוז שנקבעו ב.IAS 32 -
התיקונים ל IAS 32-ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות
ביום  1בינואר .2014 ,אימוץ מוקדם אפשרי ,אולם נדרש לתת גילוי לעובדה זו וכן לתת את
הגילויים הנדרשים על פי התיקונים ל IFRS 7 -כאמור לעיל .התיקונים ל IFRS 7 -יושמו החל
מדוחות כספיים ביניים אלו.
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פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
יב.

גילוי לתקני  IFRSחדשים המיושמים בדוחות הכספיים ביניים (המשך)
 - IFRS 13מדידת שווי הוגן
 IFRS 13קובע הנחיות באשר לאופן מדידת שווי הוגן ,ככל שמדידה זו נדרשת בהתאם
לתקינה הבינלאומית IFRS 13 .מגדיר שווי הוגן כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס ,או משולם
בהעברת התחייבות ,בעסקה רגילה ( )orderlyבין משתתפי שוק במועד המדידה .שווי הוגן
משקף את היכולת של משתתף שוק להפיק הטבות כלכליות באמצעות השימוש המיטבי
( )highest and best useבנכס .בנוסף IFRS 13 ,מפרט את המאפיינים של משתתפים בשוק
( )market participantsעליהן התבססו ההנחות בחישוב השווי ההוגן .מדידת שווי הוגן תבוסס
על ההנחה כי העסקה תבוצע בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות או בהיעדר שוק עיקרי,
בשוק המועיל ( )advantageousביותר .הוראות  IFRS 13חלות מכאן ולהבא החל מיום  1בינואר,
 2013ולא חלות על מספרי ההשוואה.
לשינוי לא היתה השפעה על מדידת השווי ההוגן.
הגילויים המתאימים נכללו בדוחות הכספיים ביניים של החברה (ראה באור  3להלן).

יג.

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם
 - IFRS 9מכשירים פיננסיים
.1

ה IASB-פירסם את החלק הראשון בשלב הראשון ( )phase 1של  - IFRS 9מכשירים
פיננסיים ,כחלק מפרוייקט החלפת  - IAS 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידהIFRS 9 .
(להלן  -התקן) מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל
הנכסים הפיננסיים שבתחולת .IAS 39
התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים (כולל מכשירים משולבים
שבהם החוזה המארח הוא נכס פיננסי) יימדדו בשווי הוגן .בתקופות עוקבות יש למדוד
מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים:
-

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

למרות האמור לעיל ,חברה יכולה ,בעת ההכרה לראשונה ,לייעד מכשיר חוב אשר עונה
על שני התנאים האמורים לשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם עשות כן מבטלת או
מפחיתה משמעותית חוסר סימטריות במדידה או בהכרה ()accounting mismatch
שהייתה נגרמת אלמלא כן.
המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי
שווי הוגן.
נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן,
וההפרשים ייזקפו לרווח והפסד או לרווח (הפסד) כולל אחר ,על פי בחירת המדיניות
החשבונאית לגבי כל מכשיר ומכשיר (סכומים שהוכרו ברווח כולל אחר לא יועברו
לאחר מכן לרווח או הפסד) .אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר,
חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .הבחירה הינה סופית ואין לשנותה.
עם זאת ,כאשר חברה משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסיה הפיננסיים ,עליה
לסווג מחדש את כל המכשירים הפיננסיים המושפעים משינוי המודל העסקי על מנת
לשקף שינוי זה .בכל יתר הנסיבות ,אין לבצע סיווג מחדש של המכשירים הפיננסיים.
תאריך התחילה של התקן הוא  1בינואר .2015 ,אימוץ מוקדם אפשרי .אימוץ לראשונה
ייעשה למפרע תוך מתן גילוי נדרש או הצגה מחדש של מספרי ההשוואה ,בכפוף
להקלות המפורטות בתקן.
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פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
טז.

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם (המשך)
 - IFRS 9מכשירים פיננסיים (המשך)
.2

פורסמו תיקונים בנושא גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות .לפי הוראות התיקונים,
יש להמשיך וליישם את הוראות  IAS 39לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא
נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן (ייעוד לשווי הוגן דרך רווח או הפסד) .כלומר,
הוראות הסיווג והמדידה של  IAS 39ימשיכו לחול על התחייבויות פיננסיות שמוחזקות
למסחר ועל התחייבויות פיננסיות שנמדדות בעלות מופחתת.
לפי התיקונים ,סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות  -שמיוחס לשינויים בסיכון
האשראי  -ייזקף לרווח כולל אחר .כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או
הפסד .אם זקיפת השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות ,שנגרם כתוצאה משינויים
בסיכון האשראי ,לרווח כולל אחר ייצור חוסר סימטריה חשבונאית ברווח או הפסד,
אזי גם אותו שינוי ייזקף לרווח או הפסד ולא לרווח כולל אחר.
תאריך התחילה של התיקונים הוא  1בינואר .2015 ,אימוץ מוקדם אפשרי ,בתנאי
שהחברה מיישמת גם את הוראות התקן בנוגע לסיווג ומדידה של נכסים פיננסים (שלב
הנכסים) .אימוץ לראשונה של התיקונים ייעשה למפרע תוך מתן גילוי נדרש או הצגה
מחדש של מספרי ההשוואה ,בכפוף להקלות המצוינות בתיקונים.

תיקונים ל IAS 36-ירידת ערך נכסים
במאי  2013פרסם ה IASB-תיקונים ל IAS 36-ירידת ערך נכסים (להלן  -התיקונים) העוסקים
בדרישות גילוי בדבר שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה של נכסים .התיקונים כוללים דרישות
גילוי נוספות בדבר הסכום בר ההשבה והשווי ההוגן .הגילוי הנוסף יכלול גילוי למדרג השווי
ההוגן ,לטכניקות ההערכה ולשינויים בהן ,לשיעורי ההיוון ולהנחות המרכזיות שבבסיס
הערכת השווי.
התיקונים ייכנסו לתוקף החל מתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר .2014 ,אימוץ
מוקדם אפשרי.
הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה עם אימוץ התיקונים לראשונה.
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פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור -: 3

התחייבות פיננסיות
פרוט התחייבויות פיננסיות
ההרכב:
ליום  1באוקטובר2013 ,
שווי
הערך
הוגן
בספרים
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת:

*)
באור - :4

התחייבות לחברה האם

800

800

שטר הון נדחה *)

12,500

12,500

סך התחייבויות פיננסיות

13,300

13,300

לפרטים נוספים בדבר שטר הון נדחה ראה באור .5

הון ודרישות הון
א.

הרכב הון המניות
 1באוקטובר2013 ,
מונפק ונפרע
רשום
מספר המניות
מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א

ב.

1,000,000

10,000

ניהול ודרישות הון
.1

מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן ,במטרה לשמר את יכולת החברה
להמשיך את פעילותה ,כדי שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך
בפעילות עסקית עתידית .החברה כפופה לדרישות הון הנקבעות על ידי המפקח.

.2

להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות הפיקוח על
תיקוניהן (להלן  -תקנות ההון) והנחיות המפקח.
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פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :4

הון ודרישות הון (המשך)
ב.

ניהול ודרישות הון (המשך)
 1באוקטובר
2013
אלפי ש"ח
בלתי מבוקר
הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח (א)

62,023

הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון:
הון ראשוני בסיסי

52,910

הון משני מורכב  -באור 5

12,500

סך ההון הקיים המחושב על פי תקנות ההון

65,410

עודף *)

3,387

*) מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות ,חלוקת דיבידנד מעודפי הון בחברת
ביטוח כפופה גם לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות ההשקעה.
(א)

.3

הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין:
פעילות בביטוח חיים
נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון
הסכום בסיכון בשייר עצמי למקרה מוות
סיכונים תפעוליים
נכסי השקעה ונכסים אחרים

52,711
8,000
795
5
512

סך כל הסכום הנדרש על פי תקנות ההון המתוקנות

62,023

הרכב ההון של מבטח
חוזר המפקח ,מחודש אוגוסט  ,2011קובע כללים למבנה הון עצמי מוכר של מבטח ,וכן
מסגרת עקרונות להכרה ברכיבי הון שונים ולסיווגם לרובדי ההון השונים ,כדלהלן:
)1

הון ראשוני  -כולל הון ראשוני בסיסי (בגובה ההון המיוחס לבעלי המניות של
החברה) ,שטרי הון צמיתים או מניות בכורה לא צוברות ומכשירי הון ראשוני
מורכב .מכשירי ההון הראשוני המורכב כוללים מכשירים פיננסים שהינם זמינים
לספוג את הפסדי המבטח באמצעות ביטול תשלומי ריבית ודחיית תשלומי קרן
ופרעונם נדחה בפני כל התחייבויות המבטח ובנסיבות מסויימות {הון עצמי
מוכר קיים נמוך מהנדרש} קרן המכשיר תמחק או תומר למניות רגילות .מועד
הפרעון הראשון של מכשירים אלה יבוא לאחר פרעון ההתחייבויות הביטוחיות
המאוחרות ביותר או  49שנים ,כמוקדם שביניהם ,אך לא קודם לתום  10שנים
ממועד ההנפקה.

)2

הון משני  -כולל מכשירים פיננסיים שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח
באמצעות דחיית תשלומי קרן וריבית ,ושפרעונם נדחה בפני כל חוב אחר למעט
בפני הון ראשוני .מועד הפרעון הראשון של מכשירי ההון המשני יבוא לאחר
תום תקופה המשקפת ממוצע משוקלל של התקופות לפרעון ההתחייבויות
הביטוחיות בתוספת שנתיים ,או  20שנים כמוקדם שביניהם ,אך לא קודם לתום
 8שנים ממועד ההנפקה.
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פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :4

הון ודרישות הון (המשך)
ב.

ניהול ודרישות הון (המשך)
.3

הרכב ההון של מבטח (המשך)
)3

הון שלישוני  -כולל מכשירים פיננסיים שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח
באמצעות דחיית תשלומי קרן בלבד ,ושפרעונם נדחה בפני כל חוב אחר למעט
בפני הון ראשוני (אם כי ניתן לקבוע שלא יידחה גם בפני הון משני אחר או הון
שלישוני) .מועד הפרעון הראשון של מכשירי ההון השלישוני אינו מוקדם לתום
 5שנים מיום הנפקתו.

לעניין זה ,התחייבויות ביטוחיות כוללות התחייבויות שאינם תלויות תשואה ובניכוי
חלקם של מבטחי משנה.
ההון העצמי המוכר של המבטח הוא סכום הרכיבים ומכשירים הכלולים ברבדים
השונים בשיעורים הבאים:

.4

א.

שיעורם הכולל של רכיבי ומכשירי הון הנכללים בהון הראשוני לא יפחת מ60%-
מסך ההון העצמי של המבטח.

ב.

שיעורם הכולל של רכיבי ומכשירי הון הנכללים בהון הראשוני הבסיסי לא יפחת
מ 70%-מסך ההון הראשוני

ג.

שיעורם הכולל של מכשירי הון ראשוני מורכב לא יעלה על  20%מסך ההון
הראשוני.

ד.

שיעורם הכולל של רכיבי ומכשירי הון הנכללים בהון השלישוני לא יעלה על
 15%מסך ההון העצמי של מבטח.

בחודש מרס  2010פורסם מכתב הבהרה שענינו קריטריונים לאישור חלוקת דיבידנד על
ידי מבטח (להלן  -המכתב).
בהתאם למכתב חברת ביטוח תהיה רשאית להגיש בקשה לקבלת אישור המפקח
לחלוקת דיבידנד ,החל מיום פרסום הדוחות התקופתיים לשנת  ,2009בכפוף לקיום הון
עצמי כמפורט בהבהרה וכן בהגשת תחזית רווח שנתית לשנים  2011ו ,2012-תוכנית
שרות חוב מעודכנת ומאושרת בידי דירקטוריון חברת ההחזקות המחזיקה בחברת
הביטוח ,תוכנית פעולה אופרטיבית לגיוס הון שאושרה בידי דירקטוריון חברת הביטוח
ופרוטוקול הדיון בדירקטוריון חברת הביטוח בו אושרה חלוקת הדיבידנד.
יחד עם זאת נאמר במכתב כי חברה אשר סך ההון העצמי שלה ,לאחר חלוקת
הדיבידנד ,גבוה מ 110%-מהסכום הנדרש במכתב ,תהא רשאית לחלק דיבידנד ללא
צורך בקבלת אישורו מראש של המפקח ,ובלבד שמסרה למפקח הודעה על כך וכן את
המסמכים הנדרשים טרם חלוקת הדיבידנד.
בחודש דצמבר  2011פרסם המפקח מכתב (להלן  -ההבהרה השניה) המאריך את תוקף
ההגבלה על חלוקת דיבידנד ,כולל את הקריטריונים המוזכרים במכתב בתוספת דרישה
לאישור תוכנית שרות החוב גם על ידי דירקטוריון חברת הביטוח וכן דרישה לפיה
לאחר אישור המפקח יעמוד היחס המינימלי שבין ההון העצמי הקיים לאחר חלוקת
דיבידנד לבין הסכום הנדרש על שיעור של  .105%לגבי חלוקת דיבידנד ללא צורך
בקבלת אישור מראש של המפקח עודכן היחס שבין סך ההון העצמי לאחר חלוקת
הדיבידנד לבין הסכום הנדרש בהבהרה השנייה לשיעור של ( 115%במקום .)110%

17

פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :4

הון ודרישות הון (המשך)
ב.

ניהול ודרישות הון (המשך)
.5

ביום  10ביולי 2007 ,אימץ האיחוד האירופי נוסח מוצע לדירקטיבה ( Solvency IIלהלן -
"הדירקטיבה") .הדירקטיבה מהווה שינוי יסודי ומקיף של הרגולציה הנוגעת להבטחת
כושר הפרעון והלימות ההון של חברות הביטוח במדינות האיחוד.
הדירקטיבה מבוססת על שלושה נדבכים :דרישות כמותיות ,דרישות איכותיות
ודרישות גילוי .החברה בתהליך יישום הדירקטיבה המוצעת בלוחות הזמנים שנקבעו.
בחודש ספטמבר  2012פרסם אגף שוק ההון ,הביטוח והחיסכון במשרד האוצר (להלן -
"האגף") מכתב בעניין משטר כושר פירעון ישראלי (להלן " -המכתב") .בהתאם למכתב
האגף מתכוון לפתח משטר כושר פרעון מבוסס סיכונים ברוח סולבנסי  IIוזאת עקב אי
וודאות בנוגע ללוחות הזמנים ליישום הדירקטיבה באירופה.
המכתב נוקב ברשימת דיווחים שחברות הביטוח תידרשנה להגיש לאגף בשנים 2012
עד  2014שבעקבותיהם הממונה יבחן את נאותות ההון הנדרש מכל חברת ביטוח
ובמקרה הצורך יחליט ,במהלך שנת  2015ולאחר הסדרת סמכויותיו ,על דרישות הון
נוספת (תוספת הון) .החלטות הממונה על תוספת הון יתבססו על דיווחי החברות ועל
איכות הממשל התאגידי וניהול הסיכונים בחברה.

.6

בחודש יולי  ,2012פרסם המפקח הבהרות לעניין חישוב דרישות הון של חברות
הביטוח (להלן " -ההבהרות") שעיקרן :הבהרות בנוגע להון נדרש בגין השקעות ,דרישות
הון בגין סיכון תפעולי ,סיווג מכשירים פיננסיים נגזרים ,דיווח אודות התחייבויות
להשקעה בקרנות השקעה ,דירוג חיצוני ועודף/גרעון בהון של חברות ביטוח בשל
פעולות שבין תאריך הדוח לתאריך הפרסום.
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שטר הון נדחה
בחודש אוקטובר  2013נחתם הסכם בין החברה האם לחברה בגין מתן שטר הון נדחה בסך כולל של
 12,500אלפי ש"ח (להלן  -שטר ההון) .פירעון קרן שטר ההון יחל בתום השנה השמינית ממועד
העמדת שטר ההון ויבוצע ב 3 -תשלומים שנתיים שווים .שטר ההון נושא ריבית שנתית בשיעור של
 ,7%אשר תשולם בתום כל שנה ממועד העמדת שטר ההון.
במסגרת הסכם שטר ההון ,תשלומי הקרן והריבית כאמור עלולים להידחות ,וזאת במקרה בו
תתקיימנה הנסיבות המשהות כמפורט להלן:
א.
ב.
ג.

ד.

לעניין תשלום ריבית בלבד  -על פי הדוח הכספי האחרון שפורסם טרם מועד התשלום,
לחברה אין רווחים ראויים לחלוקה ,כמשמעותם בחוק החברות ,התשנ"ט;1999-
על פי הדוח הכספי האחרון של החברה שפורסם טרם מועד התשלום ,ההון העצמי המוכר של
החברה ,נמוך מההון הנדרש ממנה לפי תקנון ההון ,והחברה לא ביצעה השלמת הון נכון
למועד פרסום הדוח;
דירקטוריון החברה הורה על דחיית תשלום ריבית או על דחיית תשלום קרן ,אם ראה כי יש
חשש ממשי קרוב ליכולתה של החברה לעמוד בהון הנדרש לפי תקנות ההון או לפרוע במועדן
התחייבויות שדרגת הקדימות שלהן גבוהה מזו של המכשיר ,ובלבד שהתקבל לכך אישור
מראש ע"י הממונה על אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (להלן  -המפקח);
המפקח הורה על דחיית תשלום ריבית או על דחיית תשלום קרן ,אם ראה כי יש פגיעה
מהותית בהון העצמי של החברה או כי קיים חשש ממשי ליכולתה של החברה לעמוד בהון
הנדרש לפי תקנות ההון;

כמו כן ,תשלומי ריבית וקרן שנדחו בשל הנסיבות המשהות ( -א) לא יצברו ריבית פיגורים מכל סוג
שהיא( ,ב) ישולמו כאשר חדלו להתקיים הנסיבות המשהות ,באישור דירקטוריון החברה לאחר
שנמסרה על כך הודעה למפקח לפחות שבעה ימי עסקים לפני מועד התשלום והוא לא הודיע ,בתוך
התקופה האמורה ,על התנגדותו בשל כך שלא חדלו להתקיים הנסיבות המשהות.
מובהר למען הסר ספק כי מאחר ומתן שטר ההון כאמור בהסכם זה נועד לשמש כהון משני בהתאם
לדרישות תקנות ההון ,שטר ההון האמור לא יפרע ,אלא בכפוף ובהתאם לתנאים הקבועים בתקנות
ההון ולהוראות המפקח ,ולעמידת החברה בתנאים ובהוראות האמורות לעניין העמדת הון משני.
מבנה שטר ההון הנדחה אושר על ידי המפקח.
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מסים על ההכנסה
א.

בחודש יוני  2013פורסם צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים)
(תיקון) ,התשע"ג 2013-אשר קבע כי שיעור מס השכר החל על מוסדות כספיים יעמוד על 18%
מהשכר ששולם בעד עבודה בחודש יוני ואילך ואילו מס הרווח יעמוד על  18%מהרווח
שהופק .ההוראה לגבי מס הרווח בשנת המס  2013תחול לגבי החלק היחסי מהרווח בשנה זו.
הצו האמור מתקן את הוראת הצו שהייתה קיימת בנושא.

ב.

ביום  30ביולי 2013 ,אושרה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית התכנית הכלכלית לשנים 2013-
( 2014חוק התקציב) ,אשר כוללת בין היתר שינויים פיסקאליים אשר מטרתם העיקרית היא
העמקת גביית המסים לאותן השנים .השינויים האמורים כוללים ,בין היתר ,העלאת שיעור
מס החברות מ 25% -ל ,26.5% -ומיסוי רווחי שערוך וזאת החל מיום  1בינואר.2014 ,
להלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על מוסדות כספיים ,ובכללם החברה:
שיעור מס
חברות
שנה
2012
2013
 2014ואילך
*)
**)

25.0
25.0
26.5

שיעור מס משוקלל.
לעומת שיעור מס של  35.90%ערב פרסום התיקון.
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שיעור מס
רווח
%
)* 16.33
)* 17.58
18.00

שיעור מס
כולל במוסדות
כספיים
35.53
)** 36.22
37.71

