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 Embedded) הגלום הערך שווי חישוב: שווי ממעריך טיפ

Value )31.03.2018ליום  ביטוח עסקי כלל של 

 

 הגלום: הערך שווי חישוב מתודולוגיית .1

 הבאים: המרכיבים שני של סכימה ידי על חושב הגלום הערך שווי

 רכישה והוצאות מוחשיים בלתי נכסים בניכוי החברה של העצמי ההון – מוחשי הון עצמי 

 בספטמבר 30 ליום החברה של הכספיים הדוחות מתוך נלקחו אלו נתונים. ממס נטו, נדחות

2017. 

 שבתוקף הביטוח תיק (Value of in-force covered business - VIF )– של הערך הנוכחי 

 נתון מתוך נגזר זה אומדן. רווחים אלו לייצור הנדרש ההון עלות בניכוי העתידיים הרווחים

 31 ליום החברה של הגלום הערך בדוח כפי שמופיע, ביטוח כלל של הקיימים העסקים שווי

הנגזר  VIF -ה מכפיל כי, לציין יש זה בעניין. 30%-35% של בטווח VIF -ה ומכפיל 2012 במרץ

 המשקף ,יותר גבוה מכפילים בטווח שימוש נעשה. 30% -כ הינו מגדל חברת רכישתמעסקת 

 ההוצאות בשיעורי הצפויה מתוכננת מהקטנה היתר בין הנובעת ותפעולית ארגונית התייעלות

 להגדלת תוכניות, רווחיות על דגש מתן תוך עסקית וצמיחה התרחבות, לרכיביהם מההכנסות

 בביטוחי התמקדות תוך מתוכננת וצמיחה והלקוח הסוכן מול הממשק ושיפור הלקוחות שימור

 .וריסקים הבריאות

 על EV -ה משווי 10%-20% -כ לנכות יש בענף מומחים במאמר הקודם, להערכת שצוין כפי

 לאור, זאת עם. באירופה המקובלות הערכה לשיטות שיתאימו כך ההיוון פערי את לשקף מנת

כפי  VIF -ה למכפיל יחסית במאמר זה תואם שימוש נעשה בו VIF -ה שמכפיל העובדה

, מגדל של הגלום הערך נתוני על נסמך זה שמכפיל העובדהלאור  וכן מגדל מעסקת שמשתקף

 צורך בביצוע שאין הרי, ביטוח כלל של הגלום הערך לחישוב מתודולוגית חישובו תואם אשר

 EV-ה משווי משווי 10%-20% -כ של הפחתה להניח היה ניתן, לחילופין) כאמור ההפחתה

 .(VIF -ה מכפיל את להגדיל ובמקביל

 

 

 



 
 

 
 

 מגדל מעסקת יםהנגזר VIFמכפילי  .2

 כללי

 נרלי'ג חברת מידי( מהמניות 69%) מגדל בחברת השליטה נמכרה, 2012 במרץ 7 ביום 

 6 -כ של למגדל נגזר )שווי אירו מיליוני 835 של לסך בתמורה אליהו שלמה למר האיטלקית

 .₪( מיליארד

 נחתמה, התקופה במהלך מגדל מנית במחיר 15% -כ של ירידה לאחר, 2012 בספטמבר 6 ביום 

 י"עפ. ₪( מיליארד 5 -כ של למגדל נגזר )שווי אירו מיליוני 705 של במחיר העסקה סופית

 קשייה עקב, השאר בין, לעיל למחיר הסכימה נרלי'ג הכלכלית בעיתונות שונים פרסומים

 .באירופה הנזילות משבר בעקבות הכלכליים

 

 השונים העסקה ממחירי הנגזרים  VIFמכפילי

 :הסופי העסקה וממחיר המקורי העסקה ממחיר הנגזרים VIF -ה מכפילי אודות פירוט להלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מועד העסקה

שווי מגולם 

למגדל

VIF בעת 

העסקה

מכפיל ה- 

VIF

07/03/20126,0438,5970.70

06/09/20125,1157,7880.66



 
 

 
 

 31.03.2018ביטוח ליום עסקי של כלל  הגלום הערך שווי חישוב .3

 

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

 

                                                                                

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל מנכ"ל                                                 

טווח עליוןטווח תחתוןחישוב שווי הערך הגלום:

חישוב שווי הון עצמי מוחשי:

מקורסכוםסכום

דוחות כספיים של כלל עסקי ביטוח ליום 31 במרץ 4,9304,9302018הון עצמי של כלל עסקי ביטוח

דוחות כספיים של כלל עסקי ביטוח ליום 31 במרץ 1,380-1,3802018-בניכוי נכסים בלתי מוחשיים

דוחות כספיים של כלל עסקי ביטוח ליום 31 במרץ 1,972-1,9722018-בניכוי הוצאות רכישה נדחות

1,5791,579סה"כ הון עצמי מוחשי

:VIF -הוספת שווי ה

10,02310,023שווי תיק בתוקף

VIF עפ"י הפרמטרים שנבחנו כמפורט בעבודה זו30%35%מכפיל

3,0073,508שווי עסקים קיימים מתואם

)A( 4,5865,087סה"כ שווי ערך גלום

VIF = -791.07 + 2.19 x BV

אומדן שווי כלל עסקי ביטוח

במיליוני ש"ח


