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 כלל של כלליה ביטוחה פעילות שווי חישוב: שווי ממעריך טיפ

 מזומנים תזרים אומדן באמצעות 31.03.2018ליום  ביטוח עסקי

  מייצג צפוי
 

 כלליה ביטוחה פעילות של מייצג מזומנים תזרים היוון: 1שיטה 

  גורדון( של נוסחת )באמצעות אינסופי היוון י"ע חושבה הכללי הביטוח פעילות שווי –כללי 

 .הכללי הביטוח מתחום כלל עסקי ביטוח בע"מ של המייצג הרווח

 השנים                 של מס לפני ממוצע הרווח י"עפ חושב – כללי ביטוח מגזר של מס( )לפני מייצג תזרים  

 )מגולם שנתית(, כדלקמן: 2018 – 2013

  

 .ח"ש מיליון 163 הינו המתקבל הממוצע המייצג הרווח

 כספי למוסד הרלוונטי המס לשיעור בהתאם, 34.19% – מס שיעור. 

 כדלקמן:10.65% -ל נקבע ההיוון שיעור – היוון שיעור , 

 

 

 

 

 

ממוצע'18'17'16'15'14'13במיליוני ₪

217323268-1362122163רווח לפני מס

שיעור התשואה על ההון העצמי

ב- %

1.37%שיעור הריבית חסרת הסיכון

5.89%רכיב פרמיית הסיכון בשוק

1.22הביתא הממונפת

2.08%שיעור תשואה נוסף )פרמיית גודל(

10.65%שיעור התשואה על ההון העצמי



 
 

 
 

 בשיטה א' כלליה ביטוחה פעילות שווי סיכום 

 
 

 הכללי הביטוח עתודות על נטו תשואה: 2 שיטה

 ח"ש מיליוני 6,389 של ביטוח עתודות סכום בחשבון הובא – כללי ביטוח עתודות סכום ,

 .2018 מרץב 31 ליום החברה של הכספיים  בדוחות המופיע העתודות לסכום בהתאם

 התשואה בשיעורי בהתחשב זאת, 2.31% -ב הוערך התשואה שיעור – העתודות על נטו תשואה 

 , כדלקמן:2018 – 2013 בשנים החברה של ההיסטוריים

 

 כספי למוסד הרלוונטי המס לשיעור בהתאם, 34.19% – מס שיעור. 

 10.65% -ל נקבע ההיוון שיעור – היוון שיעור. 

 בשיטה ב' כלליה ביטוחה פעילות שווי סיכום 

 

 

 

אומדן שווי פעילות ביטוח כללי

במיליוני ש"ח

163תזרים מזומנים מייצג לפני מס

34.19%שיעור מס

10.65%שיעור היוון

)B( 1,009סה"כ שווי ביטוח כללי

ממוצע'18'17'16'15'14'13במיליוני ₪

217323268-1362122רווח לפני מס

7,6967,2876,9086,4896,5216,230סכום עתודות ביטוח

0.20%0.95%1.96%2.31%-2.83%4.43%3.88%תשואה נטו על העתודות

אומדן שווי פעילות ביטוח כללי

במיליוני ש"ח

6,389עתודות

2.31%תשואה נטו על עתודות

34.19%שיעור מס

10.65%שיעור היוון

)B( 911סה"כ שווי ביטוח כללי



 
 

 
 

הכללי של כלל עסקי ביטוח  פעילות הביטוח שווי, לעיל כמפורט ולאומדנים להנחות בהתאם

 ח."ש מיליון 1,109לבין  ח"ש מיליון 911 שבין בטווח הוערך 31.03.2018ליום 

 

 .הערכות השווי השונות של הלשכה בתחומי ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה

 

                                                                                

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל מנכ"ל                                                 


