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מתכבד להגיש את דוח ") החברה: "להלן(מ "דירקטוריון הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע

בהתאם לחוק ,  2010ביוני 30לתקופה שנסתיימה ביום , ענייני התאגידהדירקטוריון על מצב 

לחוזרי רשות החברות , ")חוק החברות הממשלתיות: "להלן( 1975-ה"התשל, החברות הממשלתיות

, )פרטי דין וחשבון(לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח ") רשות החברות: "להלן(הממשלתיות 

הדוח "). המפקח על הביטוח:"להלן(ק ההון ביטוח וחסכון ולחוזרי הממונה על שו, 1998 -ח"התשנ

בנוסף למידע הנדרש מגילוי , כולל את המידע הנדרש בהוראות חוזרי רשות החברות וחוזרי המפקח

  .בדבר אומדנים חשבונאים קריטיים

  

 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי חברה .א

ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות , דהחברה פועלת בתחום פעילות אח, 2010ביוני  30נכון ליום 

ידי המפקח -שהוענק לה על, זאת לפי רישיון ביטוח לביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות, בישראל

  .על הביטוח

מבטחת החברה את מרבית הייצור החקלאי ובעלי חיים ואת רוב החקלאים , במסגרת זו

  . כנגד נזקי טבע שונים בתחומי הצומח והחי, בישראל

מוגבל לכיסוי הגידול החקלאי , ה רישיון לעסוק בענף ביטוח מפני אובדן רכושלחבר, בנוסף

הרישיון לעסוק בביטוח מפני אובדן רכוש ניתן . והרכוש הדרוש לצורך ייצור היבול החקלאי

ענף זה אינו עומד בפני עצמו . ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות, כרישיון נלווה לרישיון העיקרי

. מדמי הביטוח של החברה 10%מעל , בכל עת, הפרמיה בענף זה לא תעלהוהוא מותנה בכך שסך 

התיר המפקח להפעיל את תוכנית  2009בחודש נובמבר . החברה מקפידה לעמוד בדרישה זו

אישור . ביטוח פלחה כולל מסלול ביטוח הכנסה במסגרת רישיון ביטוח נזקי טבע הקיים

  . התוכנית ניתן לשנה אחת בלבד

הלקוחות העיקריים של החברה הנם חקלאיים . אלף לקוחות 18 -לחברה כ, וחנכון למועד הד

  . המועצות החקלאיות וארגונים חקלאיים שונים, חברות חקלאיות, פרטיים

באמצעות מועצות הייצור  -האחת: החברה פועלת למכירת ביטוחיה בשתי דרכים עיקריות

צעות מערך השיווק של החברה באמ, במכירה ישירה -השנייה; והשיווק וארגוני המגדלים

  .לחקלאים

. הנה הלקוח העיקרי של החברה") הצמחים מועצת: "להלן(המועצה לייצור צמחים ושיווקם 

  .לחברה תלות במועצות החקלאיות בכלל ובמועצת הצמחים בפרט בתחום הביטוח הבסיסי

. ת הפרמיותריכוזיות הביטוח והוזל, קיום ביטוחי בסיסי מאפשר ביטוח רחב למגדלים רבים

בהתחשב בהיות המועצות החקלאיות והארגונים החקלאיים מקור הכנסה משמעותי של 

החברה מעריכה כי ביטול הסכמים עמם עלול לגרום לנזק משמעותי בהיקף המכירות , החברה

. אשר יחייב התארגנות שיווקית אחרת, של החברה
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  מידע כללי

מקולות ההצבעה  50%המקנה לה , ברהאחת של הח' מחזיקה מנית יסוד א, מדינת ישראל

את הזכות למנות מספר , לרבות זכות הכרעה במקרה של חילוקי דעות, באסיפה הכללית

המוחזקות על ידי (' דירקטורים הזהה למספר הדירקטורים הממונים על ידי בעלי מניות יסוד ב

. רקטוריון החברהר די"וכן את הזכות למנות את יו) מועצות הייצור וארגוני המגדלים השונים

מסווגת החברה כחברה ממשלתית והינה כפופה לחוק החברות הממשלתיות והתקנות , לפיכך

כפי שמתקבלות מעת , חוזרי והנחיות רשות החברות הממשלתיות ולהחלטות הממשלה, מכוחו

  . לעת

, )ביטוח(כפופה החברה גם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים , כחברת ביטוח, בנוסף

והתקנות שמותקנות מכוחו מעת לעת ולהוראות ") הפיקוח חוק: "להלן( 1981-א"התשמ

ככל שהן נוגעות לתחומי פעילותה כמבטחת בתחום הביטוח הכללי בענף נזקי טבע , המפקח

  .בחקלאות ואובדן רכוש

 

  פוליסות הביטוח .1.א

. הפוליסות אותן מוכרת החברה הנן ביטוחים כנגד נזקים שונים בענפי החקלאות

כאשר במרבית , "אסונות טבע"וביטוח " נזקי טבע"וחים מחולקים לביטוח הביט

ממשלת ישראל . הביטוחים הללו קיימים ביטוחים בסיסיים בצד ביטוחים מורחבים

משתתפת בפרמיות ביטוח נזקי טבע  ובפרמיות ביטוח אסונות טבע ") הממשלה: "להלן(

  .בשיעור משתנה

שרד החקלאות קובע את שיעור השתתפות בתחילתה של כל שנה מ, 2004החל משנת 

בהתבסס על הערכות חברות הביטוח , הממשלה בפועל לאותה שנה בפוליסות נזקי טבע

, בהתאם קיבלה החברה הודעות מטעם המדינה. והתקציב העומד לרשותו באותה שנה

 35%בפרמיות ביטוח נזקי טבע יהיה  2010ולשנת  2009לפיו שיעור ההשתתפות לשנת 

לכך שהתקציב , בין היתר, השתתפות המדינה כאמור כפופה. פרמיה הכוללתמגובה ה

שיוקצב בחוק התקציב לא יפחת מהסכום שנכון ליום הודעת הממשלה לחברה צפוי 

הממשלה אינה מתחייבת בהשתתפות כספית מעל הסכומים אותם , כמו כן. להיות מוקצב

ממשלה הנה בהתאם השתתפות ה, בתקופת הדוח. חזתה החברה בהערכות שהועברו

  .נכללת בדוחות על בסיס מצטבר, השתתפות הממשלה בפרמיות. לשיעורים שנקבעו

בהתאם להסכמים שנחתמו בין  80%השתתפות המדינה בפוליסות אסונות טבע הינה 

  ").  הסכם אסונות טבע: "להלן( 2000החברה לממשלת ישראל החל משנת 

ם לענפים הקיימים ונמכרו ביטוחים במהלך התקופה חידשה החברה את ביטוחיה בהתא

  . בסיסיים דרך מועצות היצור והארגונים החקלאיים

רבית ענפי הביטוח מעניקה החברה אפשרות למבוטחיה להתקשר בביטוחים במ

בהם יכול החקלאי לבחור לבטח את יבוליו בביטוחים משופרים יותר בתמורה , מורחבים

במעבר מחקלאות  אוהמתבט, שעובר הענףלאור השינוי המבני . לתוספת פרמיות ביטוח

נוצר צורך לביטוחים רחבים , של חקלאים רבים וקטנים לחקלאות של חקלאים גדולים

ומשופרים שיתנו מענה טוב יותר לשנים קשות בהם עלולים החקלאים לאבד את כל 

מגוון הביטוחים אותם מעמידה החברה . או אסונות טבע/יבוליהם כתוצאה מנזקי טבע ו

חלק מהביטוחים . נותנים פתרון ביטוחי למרבית הנזקים הצפויים, ת החקלאיםלרשו

  . נרכשים באמצעות מועצות הייצור ומבוסס על נתונים המתקבלים מן המועצות הללו
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החלה החברה לבטח ביטוח הכנסה לענף הפלחה אשר עיקר  2009בחודש דצמבר 

 תח לחקלאי הכנסה מינימאליהביטוח מבטי.  הכנסותיו נפרסו על פני התקופה שבדוח

לביטוח זה ישנה השתתפות ממשלה . לדונם המשתנה בהתאם לאזור הגידול בארץ

הממשלה משתתפת בסכום , בנוסף. בהתאם לאזור הגידול 80%ל  40%בפרמיה הנעה בין 

 20בסכום של עד ) בניכוי הוצאות(התביעות החורגות מעל סכומי הפרמיות הכוללים 

ך נקבע בפוליסה כי סך הנזקים המבוטחים לא יעלה על סכום בהתאם לכ, ₪מיליון 

בתוספת השתתפות המדינה בתביעות כאמור , בניכוי הוצאות, הפרמיות הכוללות

  .       תקרת השתתפות של קנט- ₪ מיליון  4ובתוספת 

את שיפור השירות והרחבת מאמצי השיווק לכלל , החברה הציבה לעצמה כיעד

אדם והשקעות מיוחדות בשיווק ובמחשוב  וחצאת משאבי כדבר שמחייב הק, החקלאים

  . בקשר שבין החברה למבוטחיה

 
  ביטוח משנה .2.א

פועלת החברה להקטנת הסיכונים הביטוחיים שהיא , כחלק בלתי נפרד מהעיסוק בביטוח

, להתקשרות עם מבטחי משנה מספר יתרונות. באמצעות ביטוחי משנה, נוטלת על עצמה

 .ני חשיפה גבוהים ותנודות בהתנהגות הסיכוןועיקרן הגנה מפני סיכו

חוזי עיקר בהחברה במשתמשת  ,לתביעות חברהה להקטין את החשיפה שלבמטרה 

על לחברה הן ניתן הביטוחי הכיסוי ). STOP LOSS(הפסדים מסוג עוצר ביטוח משנה 

חברות מסחריות הן על ידי ו") החשב הכללי: "להלן( במשרד האוצר ידי החשב הכללי

  . ההתקשרות עם מבטחי המשנה נערכת על בסיס שנתי .ת לביטוחי משנהזרו

אך לא משחרר , חלק מהתביעות ממבטחי המשנהפיצוי בגין משנה מאפשר קבלת הביטוח 

  .כמבטח ישיר על פי חוזי הביטוח, את החברה מחבותה כלפי מבוטחיה

  :2010 -ו 2009להלן טבלת  ביטוח עוצר הפסדים שנרכשו על ידי החברה בשנים 

  

  מבטחי משנה  פוליסות
שיעור הנזקים 
  מהפרמיות

שיעור כיסוי 
 2009בשנת 

שיעור כיסוי 
 2010בשנת 

  90%  89%  160%-120%  ל"מבטחי משנה בחו  נזקי טבע

  90%  90%  200%-160%  ל"מבטחי משנה בחו  נזקי טבע

  90%  71.5%  300%-200%  ל"מבטחי משנה בחו  נזקי טבע

  80%  80%  400%-300%  ממשלת ישראל  נזקי טבע

  60%  60%  500%-400%  ממשלת ישראל  נזקי טבע

  90%  81.5%  300%-200%  ל"מבטחי משנה בחו אסונות טבע

  
רכשה החברה מממשלת ישראל ביטוח משנה  2010בשנת , בהתאם להסכם אסונות טבע

  . בגין נזקים אשר יחרגו מעבר לעתודה שנצברה בגין פוליסות אלו

לענף המדגה  )QUOTA SHARE(" מכסה"החברה ביטוחי רכשה , 2010בשנת , בנוסף

  . 90%ל  70%המיוחד בשיעורים הנעים בין 
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 עתודות ביטוח נזקי טבע .3.א

דרכי (על עסקי ביטוח עתודת הביטוח לנזקי טבע מחושבת בהתאם לתקנות הפיקוח 

בהתאם לתקני הדיווח . 1985- ה"התשמ, )בביטוח כלליחישוב הפרשות לתביעות עתידיות 

 התחייבות בגין חוזי ביטוח כוללות התחייבויות, ")IFRS- ה: "להלן(הבינלאומיים  יהכספ

  .ולפיכך אינן כלולות במאזן, אשר נוצרו בגין אירועים שקרו עד ליום המאזן

בהתבסס על קשת רחבה נבחרה , לתקנות הפיקוחבהתאם , הצגת העתודה בסעיף נפרד

ביותר בהתבסס על אופי החברה ובמטרה להגיעה להצגה הנאותה , של קוראי הדוח

  .ומטרותיה

אסונות : העתודה הכוללת מורכבת מיתרות שנצברו מעסקי ביטוח בשני מסלולי הביטוח

טבע ונזקי טבע ומשמשת לתשלום נזקים לשני המסלולים כאשר הכספים הנצברים 

  .משויכים בעתודה לכל מסלול בנפרד

  ניהול השקעות פיננסיות .4.א

שהוקמה בהתאם , פוקחות על ידי ועדת השקעות של החברההשקעות החברה מנוהלות ומ

השקעות החברה באגרות חוב , בהתאם להחלטות ועדת ההשקעות. להוראות חוק הפיקוח

החברה רוכשת בעצמה תעודות , בנוסף. סחירות מנוהלות על ידי בתי השקעות חיצוניים

   .סל סחירות וכן משקיעה באגרות חוב לא סחירות ובפיקדונות בבנקים

ההשקעות . תהשקעות החברה רשומות בספרי החברה ומנוהלות באמצעות תוכנה ייעודי

ההשקעות . נמדדות מידי חודש ומפוקחות על ידי ועדת ההשקעות המתכנסת מידי חודש

הסחירות מוצגות בשווי השוק שלהם במועד הדוח וההשקעות הלא סחירות מוצגות לפי 

 . העלות המופחתת ליום הדוח

  הסדרה וחוקי הפיקוח, ינהתק, חקיקה  .5.א

להלן יתוארו שינויים מהותיים בחקיקה ובהסדרה בקשר עם תחומי הפעילות של 

 .שהתווספו בתקופת הדוח, החברה

פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר בדבר הסכם קיבוצי  2010בחודש יוני  .א.5.א

בעניין דחיית ההפחתה של דמי ההבראה בין המדינה  7.6.10שנחתם ביום 

בהתאם לחוזר חברות . ים נוספים וההסתדרות הכללית החדשהומעסיק

המעוניינות להצטרף להסכם הקיבוצי שנחתם לדחייה של ההפחתה של דמי 

עליהן להודיע על כך לממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד  2011ההבראה לשנת 

 .החברה פעלה בהתאם להוראות החוזר והצטרפה להסכם. ת"התמ

ה רשות החברות הממשלתיות חוזר למינוי ממונות לקידום פרסמ 2010בחודש יולי  .ב.5.א

בהתאם . במטרה לקדם את השוויון המגדרי בחברות הממשלתיות, מעמד האישה

תמר שקורי שהינה מנהלת מחלקה בכירה וותיקה ' בחברה מונתה לתפקיד הגב

 .בחברה

פרסם המפקח חוזר הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים  2010בחודש יולי  .ג.5.א

מטרת החוזר לקבוע הוראות אשר יחולו על גופים . רות חוב לא ממשלתיותבאג

ח לא ממשלתי וכן את המידע הנדרש ממנפיק שהוא תאגיד "מוסדיים ברכישת אג

שאינו מדווח וכן במטרה לקבוע מדיניות השקעה באגרות חוב כאמור בהתייחס 

 1ב  תחילתן של הוראות החוזר הינה. למאפיינים השונים של אגרת החוב

 .2010באוקטובר 

פרסם רשם מאגרי מידע הנחיה  בדבר דרישת מינימום לתהליכי  2010בחודש מאי  .ד.5.א

ההנחיה . אימות זהות של נושא מידע לצורך מתן גישה למידע שעליו במאגר מידע

אדם לצורך מסירת  ילצורך זיהו םכוללת  הוראות בדבר האמצעים המינימאליי

 .    2010החל מראשון לספטמבר  ההנחיה הינה בתוקף.  מידע מרחוק



 

 ה
 

 

 מצב הכספיה .ב

  ):ח"באלפי ש(תונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של החברה נ

  :תוני מאזןנ

  בדצמבר 31  ביוני 30  

  2010  2009  2009  

 878  883  735  נכסים לא מוחשיים

 1,078  1,627  1,371  נכסי מיסים נדחים

  1,093  683  1,021 שוטפיםנכסי מיסים 

 9,667  9,992  9,352   קבוע רכוש

 550  15,253  5,814  חייבים ויתרות חובה

 31,014  65,471  29,142 פרמיה לגביה

 432,494  339,214  436,376  השקעות פיננסיות 

 1,500  1,849  1,500  נכסי ביטוח משנה  

  27,497  17,613  82,865  מזומנים ושווי מזומנים

  505,771  452,585  568,176  סך הכל נכסים

 7,426  7,300  7,539  ון עצמיה

 428,693  374,552  455,212  תודות ביטוחע

 30,608  38,442  68,212  התחייבויות בגין חוזי ביטוח

 598  1,550  786  התחייבויות בשל עובדים

 38,446  30,741  36,427  זכאים ויתרות זכות

  505,771  452,585  568,176  סך הכל הון והתחייבויות

  
  

  קבועשקעה ברכוש ה

נובעת בעיקר מהפחתת הרכוש הקבוע בקיזוז , ח בתקופת הדוח"אלפי ש 315הירידה בסך 

  .השקעות ברכוש קבוע בתקופה

  

  חייבים ויתרות חובה

ח נובע בעיקר מיתרת מבטחי המשנה בגין חוזי הביטוח לשנת "אלפי ש 5,264הגידול בסעיף בסך 

2010.  

  

  פרמיה לגביה 

ארגוני קניות וממשלת , המועצות החקלאיות, ב של מגדליםהסעיף מורכב בעיקר מיתרות חו

וגידול ₪ אלפי  4,671ח נובע מקיטון בחוב המגדלים בסך "אלפי ש 1,872הקיטון בסך . ישראל

  .₪אלפי  2,799בחוב ממשלת ישראל בגין השתתפותה בפרמיות בגובה 



 

 ו
 

  

  השקעות פיננסיות ומזומנים 

ים סולידיים ותעודות סל בשוק ההון ובפיקדונות החברה משקיעה את נכסיה במזומנים באפיק

נובע מהפעילות השוטפת ותזרימי , ח"אלפי ש 59,250הגידול בסך . במוסדות בנקאיים

הגידול במזומנים נבע מתקבולים גדולים של פרמיות ממשלה סמוך למועד הדוח . ההשקעות

  .  הכספי

  

  נכסי ביטוח משנה 

  . שנה בהתחייבויות בגינן חוזה הביטוחהסעיף מורכב מיתרת חלקם של מבטחי המ

  

  הון עצמי

  . גידול בהון העצמי נובע מהכנסות מהשקעות נטו מהון זהה

ח מההון המינימאלי הנדרש מהחברה על פי "לפי שא 557 -הון העצמי של החברה גבוה בה

: להלן( 1998 -ח "התשנ, )הנדרש ממבטח יהון עצמי מינימאל(תקנות הפיקוח על עסקי בטוח 

  "). תקנות הון עצמי מינימאלי"

  

  עתודות ביטוח 

דרכי חישוב (לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח שבו בהתאם וחהביטוח של החברה עתודות 

הקובעות טווח לחישוב עתודות , 1985 -ה "התשמ, )הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי

סכום העתודה , וב האמורבהתאם לחיש ,נכון למועד הדוח .בביטוחים חקלאיים מפני נזקי טבע

 - הינו כ תהמקסימאליוסכום העתודה ח "שמיליון  368 -מהחברה הינו כהנדרשת  תהמינימאלי

 455 -בסך של כ 2010ביוני  30ליום  העתודה המוצגת בדוחות הכספיים. ח"שמיליון  1,112

ונמצאת  מצטבר בפעילות החברה על מנת לפצות נזקים עתידייםמבוססת על עודף ח "מיליוני ש

 - מתוך הסך האמור הצטברו בחשבון עתודת ביטוח אסונות טבע סך של כ .בטווח האמור לעיל

  . ח"מיליון ש 208

  

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח

היתרה . היתרה מייצגת את התחייבות החברה בגין סיכונים שטרם חלפו ובגין תביעות תלויות

ה בגין הנזקים שקרו בתקופת הדוח מחושבת על ידי מומחי החברה בהתאם להערכות החבר

  .וטרם שולמו

  

  זכאים ויתרות זכות

נובעת מתשלום יתרה , ח"אלפי ש 2,019בסך , הירידה בתקופת הדוח בסעיף זכאים ויתרות זכות

ח "אלפי ש 3,840ומנגד עלייה בהכנסות מראש בגובה , ח"אלפי ש 7,970בגין מבטחי משנה בסך 

  . תחייבויות לזכאים אחריםח בה"אלפי ש 2,111ועלייה בגובה 
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  וצאות הפעילותת .ג

 ):ח"באלפי ש( 2009בדצמבר  31וליום  2009 - ו 2010ביוני  30ליום , להלן יובאו נתוני דוח רווח והפסד

  
בדצמבר 31  ביוני 30

2010  2009  2009  

  231,425  131,516  122,526  רמיות ברוטופ

  24,711  13,549  12,173  פרמיות מבטחי משנה

 206,714  117,967  110,353  ת שהורווחו בשיירפרמיו

  50,376  30,246  9,136  הכנסות מהשקעות

 257,090  148,213  119,489  סך הכל הכנסות

  117,786  72,247  92,546  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין 
  ביטוח הכנסה בפלחה

10,473  -  -  

חלק מבטחי משנה בתשלומים ובהתחייבויות בגין 
  חוזי ביטוח

6  )56(  319  

 117,467  72,303  82,067 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

  3,746  1,868  1,818  הוצאות שיווק

  15,623  8,300  8,830  הוצאות הנהלה וכלליות

 136,836  82,471  92,715  סך הכל הוצאות 

  120,254  65,742  26,774  לפני העברה מעתודות רווח 

 )119,637(  )65,496(  )26,519(  העברה לעתודות ביטוח

  617  246  255  רווח לפני מס

  381  136  142  מיסים על הכנסה

  236  110  113  רווח נקי 

  

  פרמיות ברוטו

ח "מליון ש 73.3לעומת , ח"מליון ש 65.8 - לכ רמיות מחקלאים הסתכמו בתקופת הדוחפ

₪ אלפי  301הירידה בפרמיות מחקלאים מורכבת מירידה בסך . בתקופה המקבילה אשתקד

נוצרו דחיות , 2008כתוצאה מהקרה של . בנזקי טבע₪ אלפי  7,217באסונות טבע  וירידה של 

העיכוב בחידושים הקטין את ההכרה בהכנסות מפרמיות . בהתחלת עונות הביטוח במספר ענפים

בנוסף ירידה בתעריפים וברמות הביטוח הקטינו גם . 2009ת ההכרה בשנת והגדיל א, 2008בשנת 

מנגד . ₪מיליון  4 - בו חל קיטון של כ, ההשפעה העיקרית הנה בענף הירקות. כן את ההכנסות

  .₪מיליון  2.7 -הוספת ביטוח הכנסה לפלחה הגדיל את ההכנסות ב

באסונות  80%בנזקי טבע ו  35%עומדת על  2010 -ו 2009השתתפות הממשלה בפרמיות בשנים 

  .טבע

 . 80% -ל 40%בנוסף הממשלה משתתפת בביטוח הכנסה בפלחה בשעורים הנעים בין 

  

  פרמיות מבטחי משנה 

ח "מיליון ש 13.5 -עומת כל, ח"מליון ש 12.2 -עלות ביטוח המשנה בתקופת הדוח הסתכמה בכ

חה בהוזלת תעריפי פרמיות הירידה בעלות הביטוח נובעת מההצל .בתקופה המקבילה אשתקד

  . ל וכן מהירידה בהכנסות החברה"של המבטחים מחו

  



 

 ח
 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ומבטחי משנה

. ₪מיליון  59.2ל ₪ מיליון  67.3בתקופת הדוח היקף התביעות במסלול נזקי טבע ירד מעלות של 

ביטוח הכנסה בפלחה אשר נוספו בתקופת  בגין₪ מיליון  17הירידה כוללת תביעות בגובה של 

במסלול אסונות טבע . הירקות והלול, הדוח והיא נובעת מירידה בעיקר בתביעות בענפי הפירות

בתקופה ₪ מיליון  4.9בתקופת הדוח לעומת ₪ מיליון  33.4נרשם גידול בתביעות אשר הגיע ל 

  .תהגידול נובע  בעיקר מחוסר יבול בענף הפירו, המקבילה אשתקד

בגין ביטוח הכנסה המדינה התחייבה להשתתף בתביעות בסכום העולה על ההכנסות ועד לתקרה 

  . ₪מיליון  10.5ח לפיכך חלק המדינה בתביעות בגין הביטוח עומד על "מיליון ש 20של 

לא הגיע לנקודה ) STOP LOSS(בתקופת הדוח היקף הנזקים המכוסים בביטוח עוצר הפסדים 

  .בטחי משנה בנזקיםהמחייבת השתתפות מ

  

  וצאות הנהלה וכלליות ושיווקה

 10.2 - ח לעומת כ"מליון ש 10.6 -בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות הנהלה וכלליות ושיווק בכ

הגידול נובע בעיקר  .2009ח בשנת "מיליון ש 19.4 -ח בתקופה המקבילה אשתקד וכ"מיליון ש

רישום של בונוס לעובדים , שנחתםמדחייה בהפחתה של דמי ההבראה בהתאם להסכם הקיבוצי 

  .בתקופה הדוח וקיטון בחובות המסופקים

  

  השקעות 

  בסיס הצמדה
  ביוני 30ליום     ביוני 30ליום     
    2010    2009    2010   2009  

 באחוזים   באחוזים   ח"אלפי ש   ח"אלפי ש    בסיס הצמדה
                  

  42%    42%    143,707    184,828    צמוד למדד

  5%    3%    18,002    12,543    ח"צמוד למט

  33%    36%    111,040    156,738    לא צמוד שקלי

  20%    19%    66,465    82,267    מנייתי
                  

  100%    100%    339,214    436,376    כ"סה
                  

  14%    8%    48,711    36,725    נכסי חוב שאינם סחירים

  
  נתוני תשואה ורווח
  לתקופה שהסתיימה   

  ביוני 30ביום 
  תקופה שהסתיימהל  

  ביוני 30ביום 
   2010    2009    2010    2009  
 באחוזים   באחוזים   ח"אלפי ש   ח"אלפי ש   פרוט

                  

  9%    2%    30,246    9,136   נטו, מהשקעות) הפסדים(רווחים 

 
ח "מיליון ש 30.2-ח לעומת כ"מליון ש 9.1-בכ השקעות הסתכמו בתקופת הדוחמרווחים 

ל "בתקופת הדוח חלה ירידה באפיקים המנייתיים בארץ ובחו.תקדבתקופה המקבילה אש

בתקופה המקבילה אשתקד חל גידול . 5% -ועלייה באגרות החוב בשיעור של כ 7%-בשיעור של כ

 17%ל ועלייה של "באפיק המנייתי בחו 10%באפיק המנייתי בארץ וכן עלייה של  50%-של כ

כתוצאה מתיקון חד פעמי שביצע שוק ההון  הדבר נבע אשתקד. באגרות החוב הצמודות בארץ

שיעורי הגידול כאמור לעייל מתייחסים להרכב ההשקעות . 2008 -בעקבות הירידות החזקות ב

  .הקיים בתיק החברה
  



 

 ט
 

  זרים מזומנים ונזילותת .ד

ח לעומת סך של  "אלפי ש 82,865תרות המזומנים של החברה לתאריך הדוח הסתכמו לסך של י

ח נובעת מתקבולים של "אלפי ש 55,368העלייה בסך . 2009בדצמבר  31יום ח ל"אלפי ש 27,497

 .פרמיות ממשלה בסמוך למועד הדוח

 

 מקורות מימון        .ה

. המשמשות לכיסוי העתודות הביטוחיות, המהוות חלק מיתרת ההשקעות, לחברה יתרת נזילות

  .י בבנקיםלחברה אין הלוואות מכל מקור שהוא והיא אינה נזקקת למסגרות אשרא

  

 השפעות גורמים חיצוניים .ו

 חסמי כניסה ויציאה עיקריים .1.ו

עיסוק בביטוח מחייב  -רישיון לעסוק בביטוח: חסמי הכניסה העיקריים הנם .א.1.ו

; הון עצמי מינימאלי כנדרש בתקנות הון עצמי מינימאלי; קבלת רישיון מבטח

 מחיר הפוליסה; מומחיות ידע וניסיון בתחום ביטוח נזקי טבע בחקלאות

המשווק אינו כולל מרכיב רווח בהתאם למטרות החברה והנו רק עבור כיסוי 

 .עלויות

בהתאם להוראות חוק , חסם היציאה העיקרי הנו חיסול ופירוק של עסקי החברה .ב.1.ו

 .החברות הממשלתיות וחוק הפיקוח

 מבנה התחרות .2.ו

פעלה החברה בסביבה תחרותית מול חברות ביטוח נוספות  2000 - עד תחילת שנות ה

על מנת להתמודד עם התחרות מול חברות הביטוח . שעסקו בביטוח נזקי טבע בחקלאות

ניסיון מקצועי , יציבות פיננסית, שמה החברה דגש על שיטת עבודה אמינה, האחרות

החברה שמרה . המשתנה) והחקלאית(עשיר ויכולת התאמה של החברה לסביבה העסקית 

ילה בענף נזקי הטבע ושמרה על נתח שוק הגנה על מיקומה כמוב, על מחירים תחרותיים

 . עיקרי בכל ענפי החקלאות

שנבעו בעיקר מחוסר , בשל הפסדים ניכרים שנגרמו לחברות המתחרות, בשנים האחרונות

התחרות כיום  , ולמיטב ידיעת החברה, פחתה התחרות באופן משמעותי, ידע מקצועי

  .קיימת בענפי ביטוח שוליים בלבד

  

 נכסים לא מוחשיים .ז

נרשמו כסימן מסחר אצל רשם סימני המסחר הלוגו שבסימן המסחר  2006בחודש ינואר  .1.ז

 . לרבות צורת הכיתוב וצבעי הסימן, בעברית ובאנגלית, ביחד ובנפרד, )קנט(ושם החברה 

, כנדרש על פי חוק הגנת הפרטיות, לחברה מאגר מידע רשום אצל רשם מאגרי המידע .2.ז

מידע של , בין היתר, לניהול עסקי החברה וכוללמאגר המידע חיוני . 1981 -א"התשמ

 . עובדים ומבטחי משנה, ספקים, מבוטחים

 



 

 י
 

 גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד  .ח

- ח רוזנבלום"שותף במשרד רו, ח אורי הולצמן"המבקר הפנימי של החברה הינו רו .1.ח

ובעל ניסיון רב ) CIA(ומבקר פנימי מוסמך ) LL.M(מוסמך במשפטים , הולצמן

 .ת פניםבביקור

כפי שאושר על ידי , 2010 -ו 2009תקציב השעות השנתי של מבקר הפנים לשנים  .2.ח

, "מוסדי בעל היקף פעילות נמוך"דירקטוריון החברה ובהתבסס על צורכי החברה כגוף 

מערך הביקורת הפנימית "בהתאם לחוזר המפקח . שעות בהתאמה 900 -שעות  ו 850הנו 

קיבלה החברה אישור , )2007-9-14' חוזר מס( 2007בגוף מוסדי מחודש אוגוסט 

 . שעות 850מהמפקח על הפחתה בכמות השעות ל 

 :בתקופת הדוח הוגשו דוחות ביקורת אשר נדונו בועדת הביקורת בנושאים הבאים .3.ח

 

  מועד הדיון בועדת הביקורת  נושא הדוח

  11.3.2010  חיתום

  13.5.2010  התקשרויות והעסקת יועצים משפטיים

  13.5.2010  ל לדירקטוריםתשלום גמו

 

  דיווח על הבקרה הפנימית לגבי הדיווח הכספי .ט

נהלים ובקרות בהתאם לדרישות סעיף  2009החברה מיישמת החל מהדוחות הכספיים של שנת 

על פי דרישת המפקח נערכה החברה ליישום הוראות המפקח , בנוסף. SOX Act -של ה 404

הלים לגבי הגילוי בדוחות ושינוי בבקרה הפנימית על יעילות הבקרות והנ"בחוזרי הביטוח בדבר 

מחודש מאי  2007-9-6' וחוזר מס 2006מחודש אוגוסט , 2006-9-2' חוזר מס" (הדיווח הכספי

ערכה החברה מיפוי של כל בעלי , לצורך האמור. Act SOX - ל 302המבוססות על סעיף , )2007

המיפוי זוהו כל חותמי המשנה  בתהליך. התפקידים הקשורים לעריכת הדוחות הכספיים

  . ותחומי אחריותם

העריכו לתום התקופה , ל החברה ומנהל הכספים של החברה"הנהלת החברה בשיתוף עם מנכ

ל "על בסיס הערכה זו מנכ. המכוסה בדוח זה את יעילות הבקרות והנהלים לגבי הגילוי בחברה

והנהלים לגבי הגילוי של הבקרות , כי לתום תקופת הדוח, החברה ומנהל הכספים הסיקו

ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות , לסכם, לעבד, החברה הנם יעילים על מנת לרשום

ובמועד , בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע המפקח על הביטוח, בדוח השנתי

  .שנקבע בהוראות אלה

דיווח כספי אשר השפיע לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על , במהלך תקופת הדוח

על הבקרה הפנימית של החברה או על , או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, באופן מהותי

  .  הדיווח הכספי

, )ובכלל זה החברה(מצורפות לדוחות הכספיים של גופים מוסדיים , בהתאם לחוזרי המפקח

ממלא בפועל את או מי ש, ל החברה ומנהל הכספים של החברה"הצהרות עליהן חותמים מנכ

  . התפקיד כאמור בגוף המוסדי

  



 

 יא
 

    Solvency II -היערכות החברה ל  .י

 Solvency IIבתקופת הדוח קיבלה החברה הבהרה מהמפקח לגבי הצורך ביישום הדירקטיבה 

, )2006-1-14' חוזר מס( 2006בחוזרי המפקח מחודש אוקטובר , בהתאם להוראות המפקח

: להלן) (2009-1-3' חוזר מס( 2009ומחודש מרץ ) 2008-1-5' חוזר מס( 2008מחודש יולי 

בהתאם להבהרה המפקח פטר את החברה מהדרישות הכמותיות הנוגעות "). הדירקטיבה"

אולם חייב את החברה לעניין הדרישות האיכותיות לרבות מינוי , 5QISלסקר הערכה הכמותי 

  .   צוותי עבודה וכן דרישות שיועלו בעתיד

לקידום ההיערכות ליישום , הנהלה וצוות חברים מקרב עובדי החברה החברה מינתה חבר

אשר , מינה דירקטוריון החברה ועדת דירקטוריון, 2008באוקטובר  23ביום . הדירקטיבה

החברה בוחנת את ההשלכות של דרישות המפקח . אחראית לפיקוח ובקרה על תהליך ההיערכות

 . על החברה

 

  ניהול סיכונים .יא

  .המועסק בחברה ככלכלן, סיכוני שוק בחברה הינו מר עמית בן נתן האחראי על ניהול

  .בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בסיכוני השוק שהשפיעו על החברה

  .דירקטוריון החברה דן ואישר בתקופת הדוח את תקרות ביטוחי המשנה של החברה

במסגרת זו . ים בחברהבתקופת הדוח התקשרה החברה עם יועץ חיצוני לבחינה וניהול הסיכונ

הכוללת ביצוע סקר סיכונים כולל , אושרה בדירקטוריון החברה מסגרת העבודה ליועץ זה

מציאת פערים והמלצות לבקרות הנדרשות והקיימות במטרה ליצור מערכת מובנת , לחברה

לניהול הסיכונים בהתאם להנחיות רשות החברות הממשלתיות ודרישות המפקח במסגרת 

  .2ה לסולבנסי הערכות החבר

  

  יישום הוראות רשות החברות בנוגע לרישום זכות של החברה כלפי המדינה .יב

הכללה או אי הכללה או הכללה לא נכונה בדיווחי החברה ובדוח רואה החשבון המבקר או אי 

לא תהיה אסמכתא ליצירת זכות כלשהי , בנוגע לדיווחים כאמור' התייחסות או הסתמכות וכו

שלישיים כלפי המדינה ויתר הנכסים שבידי החברה או המופעלים או  של החברה או צדדים

 .    המוחזקים על ידה עבור המדינה או אחרים

  

  יישום הוראות רשות החברות בנוגע לכללי דיווח ובקרה לגבי מקרקעין ומחוברים .יג

אין בגינם מחלוקות ונעשתה , כל המקרקעין הנמצאים בבעלות החברה נרשמו על שמה כנדרש

למיטב ידיעת מנהלי החברה לא הייתה ירידת . הערכת שווי על ידי שמאי בשנים קודמותלהם 

  .    ערך המצדיקה רישום של שווי הנכס בשונה מהמוצג בספרים

  

  







 

 

  
  
  
  

  מ"בע קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
  

  2010, יוניב 03ליום ביניים דוחות כספיים 
  

  בלתי מבוקרים
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  

   
  דף    
      

  2    סקירת דוחות כספיים ביניים
      

  3-7    הצהרות המנהלים
      

  8-9    דוחות על המצב הכספי
      

  10    הרווח הכוללדוחות על 
      

  11    דוחות על השינויים בהון 
      

  12-13    דוחות על תזרימי המזומנים
      

  14-22    באורים לדוחות הכספיים
      

  23-28    נספחים לדוחות הכספיים 
      
      

  
  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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  על הרווח הכוללדוחות 
  

    

  
 שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני 30 ביום

  
שהסתיימו  חודשים 3-ל

   ביוני 30 ביום

  לשנה
 שהסתיימה
  ביום

 צמברבד 31
    2010  2009  2010   2009   2009  
  מבוקר   בלתי מבוקר    
  )למניה נתוני רווחלמעט ( ח"שאלפי   נספח  
              

            'ב  -פרמיות שהורווחו ברוטו
  131,147  34,590  31,411  73,293  65,775    מחקלאים 

  100,278  29,193  28,623  58,223  56,751    השתתפות הממשלה
              
    122,526  (*131,516  60,034  (* 63,783  231,425  
              

  24,711  5,940  5,658  13,549  12,173    פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
              

  206,714  57,843  54,376  117,967  110,353    פרמיות שהורווחו בשייר
              

נטו , מהשקעות) הפסדים(הכנסות 
  50,376  10,383  )1,406(  30,246  9,136    והכנסות מימון  
              

  257,090  68,226  52,970  148,213  119,489    סך הכל הכנסות
              

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
  117,786  30,418  63,340  72,247  92,546  'ג  ביטוח  
              

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי 
בגין ביטוח הכנסה  בהתחייבויות  
  -  -*)  )10,473(  -*)  )10,473(    בפלחה  
              

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 
  319  )63(  -  )56(  6   ביטוח ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי  
              

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
  117,467  30,481  52,867  72,303  82,067    ביטוח בשייר  
              

  3,746  859  847  1,868  1,818    הוצאות שיווק
  15,623  4,004  4,513  8,300  8,830    הוצאות הנהלה וכלליות

              
  136,836  35,344  58,227  82,471  92,715    סך הכל הוצאות

                    
לפני העברה מעתודות ) הפסד(רווח 

  120,254  32,882  )5,257(  65,742  26,774    )לעתודות(  
                    

ביטוח נזקי ) לעתודות(העברה מעתודות 
  )119,637(  )32,787(  5,472  )65,496(  )26,519(    טבע בחקלאות  
                    

  617  95  215  246  255    רווח לפני מסים על ההכנסה
                    

  381  45  103  136  142    מסים על ההכנסה
                    

  236  50  112  110  113    סך הכל רווח נקי 
                    

  -  -  -  -  -    רווח אחר
                    

  236  50  112  110  113    רווח כולל
                    

              :למניהרווח 
              

  0.07  0.02  0.03  0.03  0.03    )ח"שב(למניה  רווח
  

  ).'ג(1ראה באור *) 
  

  .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  דוחות על השינויים בהון 
  
  
  
  
  

     

 הון מניות   
יתרת  

  עודפים
 

  כ"הס
  ח"אלפי ש   
            
            

  7,426    982    6,444    )מבוקר( 2010, בינואר 1יתרה ליום 
            

  113   113   -    רווח כולל 
            

  7,539   1,095   6,444    )בלתי מבוקר( 2010, ביוני 30יתרה ליום 
            
            

  7,190   746   6,444    )מבוקר( 2009, בינואר 1יתרה ליום 
            

  110   110   -    רווח כולל 
            

  7,300   856   6,444    )בלתי מבוקר( 2009, ביוני 30יתרה ליום 
            
            

  7,427    983    6,444    )מבוקרבלתי ( 2010, אפרילב 1יתרה ליום 
            

  112   112   -    רווח כולל 
            

  7,539   1,095   6,444    )בלתי מבוקר( 2010, ביוני 30יתרה ליום 
            
            

  7,250   806   6,444    )מבוקרבלתי ( 2009, אפרילב 1יתרה ליום 
            

  50   50   -    רווח כולל 
            

  7,300   856   6,444    )בלתי מבוקר( 2009, ביוני 30יתרה ליום 
            
            

  7,190    746    6,444    )מבוקר( 2009, בינואר 1יתרה ליום 
              

  236    236    -    רווח כולל 
              

  7,426    982    6,444    )מבוקר( 2009 ,בדצמבר 31יתרה ליום 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  דוחות על תזרימי המזומנים
  
  
  

    

  
  שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני 30 ביום

  
  ושהסתיימ חודשים 3-ל

   ביוני 30 ביום

  לשנה
 שהסתיימה
  ביום

 בדצמבר 31
    2010  2009  2010   2009   2009  
  מבוקר   בלתי מבוקר    
  ח"שאלפי   נספח  
              

  )4,753( (1,374)  59,386   )15,066(  55,567  א  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
            
            

            ם מפעילות השקעהתזרימי מזומני
            

  )365( (26)  )35(  )120(  )75(    רכישת נכסים בלתי מוחשיים
  )469( (23)  )72(  )251(  )124(    רכישת רכוש קבוע 

  34  -  -  -  -    תמורה ממימוש רכוש קבוע
            

ששימשו לפעילות מזומנים נטו 
  )800(  )49(  )107(  )371(  )199(    השקעה  
            

במזומנים ושווי  )ירידה(עליה 
  )5,553( (1,423) 59,279  )15,437(  55,368    מזומנים

              
מזומנים ושווי מזומנים יתרת 

  33,050  19,036  23,586  33,050  27,497    התקופהלתחילת   
              

  מזומנים מזומנים ושווי יתרת 
  27,497  17,613  82,865  17,613  82,865    התקופהלסוף   
              
              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  דוחות על תזרימי המזומנים
  

  

  
  שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני 30 ביום

  
  שהסתיימו חודשים 3-ל

    ביוני 30 ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

בדצמבר 31
  2010  2009  2010   2009   2009  
  מבוקר    בלתי מבוקר  
  ח"שאלפי   
            
            )1(תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת  -ספח א נ

            
  236   50   112   110   113   לתקופהרווח 

               
               :והפסד התאמות לסעיפי רווח

               
               :מהשקעות פיננסיותנטו , )רווחים(הפסדים 

              
 (16,602)    (2,576)   (7,473)     )11,578(    )14,048(  נכסי חוב סחירים

 (3,596)   (1,458)   (912)    )1,323(    )979(  נכסי חוב שאינם סחירים
 (26,891)    (8,419)    9,624    )14,005(    5,400      אחרותהשקעות 

                   
  30    -    -    -    -  הפסד ממימוש רכוש קבוע

                   
                   :פחת והפחתות

  990    252   220    511    439  רכוש קבוע
  509    129   108    259    218  נכסים בלתי מוחשיים

                 
 119,637    32,787    )5,472(     65,496    26,519 ותבעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלא) קיטון(גידול 
 (7,770)   (12,190)      33,306     64    37,604  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח )קיטון(גידול 

  17,054   (244)     -    16,705    -  בנכסי ביטוח משנהקיטון  )גידול(
  381    45    103     136    142  על ההכנסהמסים הוצאות 

                    
                    אחרים שינויים בסעיפים מאזניים

                    
 (148,389)    (65,584)    (3,197)     )69,113(    )4,127(  נטו של השקעות פיננסיות, רכישות

 (1,061)    94    131     )109(    188  נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 22,651    14,140   34,751    )11,806(    1,872  בפרמיות לגבייה) גידול(קיטון 
  34,584    48,743     6    19,818    )5,264(  ויתרות חובהחייבים ב) גידול(קיטון 
 (9,117)   (10,685)    )5,190(    )16,822(    )2,018(  זכאים ויתרות זכותקיטון ב

                  
  סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

 (17,590)    )4,966(   56,005    )21,767(    45,946  מפעילות שוטפת   
                   
                   :מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור 

                    
  12,339    3,590     3,291   6,295   9,592  ריבית שהתקבלה 
 (438)    (182)     (234)   (270)   )385(  מסים ששולמו 
  303    -    21    303   21  מסים שנתקבלו 
  397    134    191    263   280  דיבידנד שהתקבל 

               
  9,508   6,591   3,269     3,542    12,601  
               
  55,567    (15,066)    59,386    (1,374)   (4,753) 
  
ילות בגין הנובעים מהפע, תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת כוללים רכישות ומכירות נטו של השקעות פיננסיות  )1(

  .חוזי ביטוח
  

  .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  לליכ  -: 1אור ב
  

שלושה שישה ושל  ותולתקופ 2010, יוניב 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   . א
בדוחות אלה בהקשר  יש לעיין). דוחות כספיים ביניים -להלן (באותו תאריך  וחודשים שהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2009, בדצמבר 31לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
  ).הדוחות הכספיים השנתיים -להלן ( ולבאורים אשר נלוו אליהם

 
פי חוזרי דוחות כספיים של רשות החברות -אין שינוי מהותי בנתונים שגילויים נדרש על, כמו כן  

   .בדוחות הכספיים השנתיים) יח(2שפורטו בביאור  הממשלתיות כפי
  

ולפיכך כפופה , 1975-ה"התשל, החברה הינה חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות  .ב
חוזרי והנחיות רשות , להוראות חוק החברות הממשלתיות ולתקנות שהותקנו על פיוהחברה 

. כפי שמתקבלות מעת לעת) הממשלה - להלן(ולהחלטות ממשלת ישראל , החברות הממשלתיות
, )טוחיב(רותים פיננסיים יקוח על שיכפופה החברה להוראות חוק הפ, טוחיכחברת ב, בנוסף
  .פיו-והתקנות שהותקנו על 1981-א"התשמ

המצגים הכלולים בדוחות הכספיים הינם באחריות החברה בלבד ואין הם מחייבים את מדינת   
  .ישראל

  
תיר המפקח לחברה להפעיל תוכנית ביטוח הכנסה בענף הפלחה במסגרת ה 2009בחודש נובמבר   .ג

 הכנסות החברה. תוקף האישור הינו לשנה אחת בלבד. רשיון ביטוח נזקי טבע הקיים לחברה
ח ונפרסו על "מיליון ש 7.7 - בהסתכמו ) מחקלאים ומהשתתפות הממשלה כאמור להלן(מתוכנית זו 

  . 2010פני הרבעונים הראשון והשני של שנת 
שיעורים המשתנים בהתאם למיקום הגידול ונעים בין פרמיה בהתוכנית כוללת השתתפות ממשלה ב  

   .ח"מיליון ש 20עד לתקרה של  ובנוסף השתתפות ממשלה בתביעות מהיקף הפרמיה 80% -ל 40%
השתתפות  ,)בניכוי הוצאות(תקרת תגמולי הביטוח בתוכנית זו לא תעלה על דמי הביטוח שניגבו   
  . ח"שמיליון  4של בסכום בנוסף השתתפות מקסימלית של החברה וממשלה בתביעות ה

לפיכך היקף ח ו"שמיליון  17סך של לבתוכנית ביטוח זו היקף הנזקים המוערכים בתקופת הדוח הגיע 
   .ח"שמיליון  10.5של השתתפות המדינה בתביעות הינו בסכום 

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים  .א
  

הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים 
 ,"דיווח כספי לתקופות ביניים" - 34לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 

התאם לחוק הפיקוח על שירותים ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח ב
למעט חישוב העתודה בגין נזקי טבע בחקלאות אשר חושבה , 1981-א"התשמ, )ביטוח(פיננסיים 
, )בביטוח כללידרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות (לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח בהתאם 
   .IFRS-ואשר אינו עומד בקנה אחד עם הנחיות תקני ה 1985- ה"התשמ

   
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקביים    

  .לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים
    

  םבתקופה שלפני יישומ יםחדש IFRS ניגילוי לתק  .ב
  

1(  9 IFRS - מכשירים פיננסיים  
 

אשר מהווה את השלב הראשון , סייםמכשירים פיננ - IFRS 9פורסם  2009בחודש נובמבר   
מתמקד בעיקר בסיווג  IFRS 9. הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים - IAS 39בפרוייקט החלפת 

  .IAS 39ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת 
  

בים שבהם כולל מכשירים משול(התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים   
בתקופות עוקבות יש למדוד מכשירי חוב . יימדדו בשווי הוגן) החוזה המארח הוא נכס פיננסי

  :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

לקבל , במועדים מסויימים, החברה זכאית, על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי  -
 .תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת הקרן
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב
  

  )המשך( םבתקופה שלפני יישומ יםחדש IFRS ניגילוי לתק  .ב
  
1(  9 IFRS - מכשירים פיננסיים )המשך(  
  

המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי   
  .הוגן

  
וההפרשים , נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן  

ות החשבונאית לגבי על פי בחירת המדיני, כולל אחר) הפסד(ייזקפו לרווח והפסד או לרווח 
חובה למדוד , אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר. כל מכשיר ומכשיר

כאשר , עם זאת  . הבחירה הינה סופית ואין לשנותה. אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
עליה לסווג מחדש את כל , חברה משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסיה הפיננסיים

בכל יתר . הפיננסיים המושפעים משינוי המודל העסקי על מנת לשקף שינוי זההמכשירים 
  .אין לבצע סיווג מחדש של המכשירים הפיננסיים, הנסיבות

אימוץ לראשונה ייעשה . אימוץ מוקדם אפשרי. 2013, בינואר 1תאריך התחילה של התקן הוא   
  .ינות בתקןלמפרע תוך הצגה מחדש של מספרי ההשוואה בכפוף להקלות המצוי

  
  .אין ביישום התקן החדש השפעה על הדוחות הכספיים, להערכת הנהלת החברה  

  
2(  IFRS 7 - גילוי: מכשירים פיננסיים  
  

בהתאם לתיקון מודגש הקשר . מבהיר את דרישות הגילוי המובאות בתקן IFRS 7 -התיקון ל  
ם הנובעים ממכשירים בין הגילויים הכמותיים והאיכותיים וכן האופי וההיקף של הסיכוני

צומצמו דרישות הגילוי בדבר בטוחות שהחברה מחזיקה בהן ותוקנו דרישות הגילוי . פיננסיים
התיקון ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום . בדבר סיכון אשראי

  . יישום מוקדם אפשרי. 2011, בינואר 1
  

מכשירים  בדברפעה מהותית על הגילוי לתיקון לא צפויה להיות הש, להערכת החברה  
  .פיננסיים בדוחות הכספיים

    
3(  IAS 34 - דיווח כספי לתקופות ביניים  
  

נקבעו דרישות גילוי נוספות בדוחות כספיים ביניים בדבר הנסיבות  IAS 34 -בהתאם לתיקון ל  
מכשירים  העברות של, שסביר כי ישפיעו על השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים ועל סיווגם

שינויים בסיווג נכסים פיננסיים וכן שינויים , פיננסיים בין רמות שונות במדרג השווי ההוגן
התיקון ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים . בהתחייבויות תלויות ונכסים תלויים

  .יישום מוקדם אפשרי. 2011, בינואר 1לתקופות המתחילות ביום 
  

  .הכספיים של החברה הגילויים הנדרשים ייכללו בדוחות  
  

  עונתיות  .ג
  

הנובעת בעיקר מתקופות , מחזור ההכנסות מפרמיות ברוטו בביטוח נזקי טבע מתאפיין בעונתיות  
מנוטרלת באמצעות  הכנסותהשפעתה של עונתיות זו על ה. ביטוח המשתנות לפי ענפי הגידול

  .תקופת הביטוחפני פריסה של ההכנסה על 
    

לא , כגון הכנסות מהשקעות, ובמרכיבי ההכנסות האחרים, כגון תביעות, םבמרכיבי ההוצאות האחרי  
  .תוצאות החברהולכן גם לא קיימת עונתיות מובהקת ב, קיימת עונתיות מובהקת
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב

  
  מדד ושער החליפין היציג של הדולרהשינוי בפרטים על   .ד

  
  שער חליפין   

 יציג של (*) מדד המחירים לצרכן 
 ב"הדולר ארה מדד ידועמדד בגין  
 % % % 

     :לששה חודשים שהסתיימו ביום
 2.6 0.4 20100.7, ביוני 30
 3.1 1.2 20092.1, ביוני 30
     

   :לשלושה חודשים שהסתיימו ביום
 4.4 1.3 20101.5, ביוני 30
 )6.4( 1.9 20092.3, ביוני 30

      
 )0.7( 3.8 20093.9, בדצמבר 31ימה ביום ילשנה שהסת

  
  .100=  1993לפי בסיס ממוצע   *)
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  מגזרי פעילות  -: 3באור 
  

מגזר ביטוח כללי ומגזר אחר המתייחס להשקעות פיננסיות : מגזרי פעילות עיקריים 2- החברה פועלת ב  
  . ן העצמי של החברההמוחזקות כנגד ההו

  
  תוצאות הפעילות לפי מגזרים    

  
  :2010ביוני  30החודשים שהסתיימו ביום  6-ל    

   

  ביטוח
  נזקי טבע
  כ"סה   אחר   בחקלאות

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
              

 122,526  -  122,526 פרמיות שהורווחו ברוטו
 12,173  -  12,173 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

         
 110,353  -  110,353 בשיירפרמיות שהורווחו 

         
 9,136  255  8,881 נטו והכנסות מימון, הכנסות מהשקעות

         
 119,489  255  119,234   סך הכל הכנסות

         
 92,546  -  92,546   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

  בגין ביטוחדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויותחלק המ           
 )10,473(  -  )10,473(   הכנסה בפלחה 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 
 6  -  6   בגין חוזי ביטוח  
         

 82,067  -  82,067   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
         

 1,818  -  1,818   הוצאות שיווק
 8,830  -  8,830   הוצאות הנהלה וכלליות

         
 92,715  -  92,715   סך כל ההוצאות

         
 26,774  255  26,519   רווח לפני העברה לעתודות

         
 )26,519(  -  )26,519(   העברה לעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות

         
 255  255  -   רווח לפני מסים על ההכנסה

           
 255  255  -   רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

      
  2010, ביוני 30ליום    

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
              

  455,212    -    455,212   עתודת ביטוח נזקי טבע בחקלאות
             

  68,212    -    68,212   התחייבויות בגין חוזי ביטוח
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  )המשך( תמגזרי פעילו  - :3באור 
  

  )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים    
  

  :9200ביוני  30החודשים שהסתיימו ביום  6-ל    
  

   

  ביטוח
  נזקי טבע
  כ"סה   אחר   בחקלאות

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
            

  131,516  -  131,516 פרמיות שהורווחו ברוטו
  13,549 -  13,549  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

      
  117,967  -  117,967 בשיירפרמיות שהורווחו 

      
  30,246 246 30,000 נטו והכנסות מימון, הכנסות מהשקעות

      
  148,213 246 147,967   סך הכל הכנסות

      
  72,247 -  72,247    תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 
 (56) - (56)    בגין חוזי ביטוח  
      

  72,303 -  72,303    תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
      

 1,868 - 1,868   הוצאות שיווק
  8,300 -   8,300   הוצאות הנהלה וכלליות

      
 82,471 - 82,471   סך כל ההוצאות

      
 65,742 246  65,496  עתודותלרווח לפני העברה 

      
 (65,496) - (65,496)    עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותלהעברה 

      
 246 246 -   ים על ההכנסהרווח לפני מס

      
 246 246 -   רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

  
  
      
  2009, ביוני 30ליום    

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
           

  374,552    -    374,552   עתודת ביטוח נזקי טבע בחקלאות
             

  38,442    -    38,442   התחייבויות בגין חוזי ביטוח
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  )המשך( מגזרי פעילות  -: 3באור 
  

  )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים    
  

  :2010ביוני  30החודשים שהסתיימו ביום  3-ל    
  

   

  ביטוח
  נזקי טבע
  כ"סה   אחר  בחקלאות

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
            

 60,034  -  60,034 פרמיות שהורווחו ברוטו
 5,658  -  5,658 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

        
 54,376  -  54,376 בשיירפרמיות שהורווחו 

        
 )1,406(  215  )1,621( נטו והכנסות מימון, מהשקעות )הפסדים( הכנסות

        
 52,970  215  52,755   סך הכל הכנסות

        
 63,340  -  63,340   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

בגין ביטוח  חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות
 10,473  -  10,473   ההכנסה בפלח

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 
 -  -  -   בגין חוזי ביטוח

        
 52,867    52,867   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

        
 847  -  847   הוצאות שיווק

 4,513  -  4,513   הוצאות הנהלה וכלליות
        
 58,227  -  58,227   ך כל ההוצאותס
        

 )5,257(  215  )5,472(   עתודותמלפני העברה  הפסד
        

 5,472  -  5,472   עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותמהעברה 
        

 215  215  -   ים על ההכנסהרווח לפני מס
         

 215  215   -   רווח כולל לפני מסים על ההכנסה
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  )המשך( מגזרי פעילות  -: 3באור 
  

  )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים    
  

  :9200ביוני  30החודשים שהסתיימו ביום  3-ל    
  

   

  ביטוח
  נזקי טבע
  כ"סה   אחר  בחקלאות

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
            

 63,783  -  63,783 פרמיות שהורווחו ברוטו
 5,940  -  5,940 חי משנהפרמיות שהורווחו על ידי מבט

        
 57,843  -  57,843 בשיירפרמיות שהורווחו 

        
 10,383  95  10,288 נטו והכנסות מימון, הכנסות מהשקעות

        
 68,226  95  68,131   סך הכל הכנסות

        
 30,418  -  30,418   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 
 )63(  -  )63(   בגין חוזי ביטוח

        
 30,481  -  30,481   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

        
 859  -  859   הוצאות שיווק

 4,004  -  4,004   הוצאות הנהלה וכלליות
        

 35,344  -  35,344   סך כל ההוצאות
        

 32,882  95  32,787   עתודותלרווח לפני העברה 
        

 (32,787)  -  (32,787)   עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותלהעברה 
        

 95  95  -   ים על ההכנסהרווח לפני מס
         

 95  95   -   רווח כולל לפני מסים על ההכנסה
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  )המשך( מגזרי פעילות  -: 3באור 
  

  )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים    
  

  :2009 ,דצמברב 31 לשנה שהסתיימה ביום

   

  ביטוח
 נזקי טבע
  כ"סה   אחר   בחקלאות

  מבוקר   
  ח"אלפי ש   

             
 231,425   -   231,425  פרמיות שהורווחו ברוטו

 24,711   -   24,711  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
              

 206,714   -   206,714  בשיירפרמיות שהורווחו 
          

 50,376  617  49,759  נטו והכנסות מימון, הכנסות מהשקעות
         

 257,090  617  256,473    סך הכל הכנסות
              

  117,786   -   117,786    תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו
טחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות חלקם של מב

 319   -  319    בגין חוזי ביטוח
            

 117,467   -  117,467    תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
          

 3,746  -  3,746    הוצאות שיווק
 15,623  -  15,623    הוצאות הנהלה וכלליות

              
 136,836   -  136,836    סך כל ההוצאות

         
 120,254  617  119,637    עתודות ללפני העברה רווח 

         
 )119,637(  - ) (119,637    עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותלהעברה 

         
 617   617   -    ים על ההכנסהרווח לפני מס

          
 617  617   -    רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

      
  2009, בדצמבר 31ליום     
  מבוקר    
  ח"אלפי ש    
        

  428,693    -    428,693    עתודת ביטוח נזקי טבע בחקלאות
         

  30,608    -    30,608    התחייבויות בגין חוזי ביטוח
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  הון ודרישות הון  -: 4באור 
  
ך את מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשי  .א

לדרישות הון הנקבעות על ידי  ההחברה כפופ. וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית, פעילותה
   .המפקח

  
הפיקוח על שרותים פיננסים להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות    .ב

והנחיות ) קנות ההוןת - להלן ( 2004-ד"התשס, )תיקון) (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח) (ביטוח(
  :המפקח

  
  

  
  ליום 

 יוניב 30
  ליום 

בדצמבר 31
    2010  2009  
 מבוקרבלתי מבוקר    
 ח"אלפי ש    

     
  :הון עצמי מינימלי .1

      
 6,936 6,982הסכום הנדרש על פי התקנות 
 7,426 7,539פי התקנות-הסכום המחושב על 

      
 490 557*) עודף 

      
  :הון ראשוני .2

        
 6,936 6,982פי התקנות-הסכום המינימלי הנדרש על 
 7,426 7,539פי התקנות-הסכום המחושב על 

      
 490 557  עודף 

  
  :ייעוד רווחים ודיבידנדים  *)
  

כנסותיה ה וכל אסור לחברה לחלק רווחים או דיבידנד לחברים, על פי תקנון ההתאגדות  
  .ורכושה משמשים לביצוע מטרותיה

  
  

הדירקטיבה  -להלן ( Solvency IIאימץ האיחוד האירופי נוסח מוצע לדירקטיבה  2007 ,ביולי 10ביום   .ג
הדירקטיבה המוצעת מהווה שינוי יסודי ומקיף של הרגולציה הנוגעת להבטחת כושר ). המוצעת

לפי לוחות הזמנים שנקבעו על ידי . ות האיחודהפירעון והלימות ההון של חברות הביטוח במדינ
יישום הדירקטיבה המוצעת במדינות החברות באיחוד האירופי צפוי במחצית , האיחוד האירופי
  .2012השנייה של שנת 

  
בכוונתו ליישם את הוראות הדירקטיבה המוצעת לגבי חברות , בהתאם לחוזר שפרסם המפקח  

הדירקטיבה המוצעת מבוססת על . החברות באיחוד האירופיביטוח בישראל במועד יישומה במדינות 
  . דרישות איכותיות ודרישות גילוי, דרישות כמותיות: שלושה נדבכים

  
לאור מבנה ההון . המפקח כנדרש בחוזר, מינה דירקטוריון החברה ועדה, 2008בחודש אוקטובר 

מתיישבות עם הגדרת  המיוחד של החברה פנתה הועדה למפקח כיוון שהוראות הדירקטיבה אינן
   .החוק וטכניקת צבירת העודפים בחברה

אולם  QIS5תוצאות סקר  מהגשת את החברההמפקח פטר בשלב זה ולעניין הדרישות הכמותיות   
ההשלכות את  בוחנתהחברה  .ככל שיהיולעניין דרישות איכותיות ודרישות נוספות חייב את החברה 

  .על החברהדרישות המפקח של 
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  פירוט השקעות פיננסיות  - : 'נספח א
  

  הרכב השקעות פיננסיות אחרות לפי בסיסי מדידה  .א
  

  2010 ,יוניב 30ליום    

   

משוערכים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 
   והפסד

הלוואות 
  כ"סה   וחייבים

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
           

  302,090    -    302,090   נכסי חוב סחירים 
  36,725    36,725    -   נכסי חוב שאינם סחירים

  97,561    -    97,561   אחרות
             
  436,376    36,725    399,561   כ"סה
           

  
  

  2009, יוניב 30ליום    

   

משוערכים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 
   והפסד

הלוואות 
  כ"סה   וחייבים

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   

       
  205,665    -    205,665   נכסי חוב סחירים 

  48,711    48,711    -   חוב שאינם סחיריםנכסי 
  84,838    -    84,838   אחרות

             
  339,214    48,711    290,503   כ"סה

       
  
  

  2009, בדצמבר 31ליום    

   

משוערכים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 
   והפסד

הלוואות 
  כ"סה   וחייבים

  מבוקר   
  ח"אלפי ש   

       
  283,132    -    283,132   נכסי חוב סחירים 

  37,541    37,541    -   נכסי חוב שאינם סחירים
  111,821    -    111,821   אחרות

             
  432,494    37,541    394,953   כ"סה
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  )המשך( פירוט השקעות פיננסיות  - : 'נספח א
  

  נכסי חוב סחירים  .ב  
  

  יוניב 30ליום   
  ליום  

 בדצמבר 31
    2010   2009   2009  
  מבוקר   מבוקר בלתי    
  ח"אלפי ש    
            

            שיועדו הפסדובשווי הוגן דרך רווח  גיםמוצ
            :בעת ההכרה לראשונה  

       
  175,481   147,072   184,133    אגרות חוב ממשלתיות

       
  107,651   58,593   117,957    אגרות חוב אחרות שאינן ניתנות להמרה

            
  283,132   205,665   302,090    ב סחיריםסך הכל נכסי חו

  
  

  נכסי חוב שאינם סחירים  .ג  
  

  :מוצגות כהלוואות וחייבים
  

  2010 ,ביוני 30ליום    

   
  הערך
   בספרים

  שווי
  הוגן

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
        

  20,394   19,408  פקדונות בתאגידים בנקאיים
  19,647   17,317  אגרות חוב בלתי סחירות

        
  40,041   36,725  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

  
  
  

  2009 ,ביוני 30ליום    

   
  הערך
   בספרים

  שווי
  הוגן

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
        

  31,884   30,536  פקדונות בתאגידים בנקאיים
  17,932   17,191  אגרות חוב בלתי סחירות

  1,066   984  הלוואה
        

  50,882   48,711  ב שאינם סחירים סך הכל נכסי חו
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  )המשך( פירוט השקעות פיננסיות  - : 'נספח א
  

  )המשך( נכסי חוב שאינם סחירים  .ג
  

  
  2009 ,בדצמבר 31ליום    

   
  הערך
   בספרים

  שווי
  הוגן

  מבוקר   
  ח"אלפי ש   
        

  20,414   19,230  פקדונות בתאגידים בנקאיים
  18,111   17,446  אגרות חוב בלתי סחירות

  939   865  הלוואה
        

  39,464   37,541  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 
  
  

  השקעות פיננסיות אחרות  .ד
  

  
  יוניב 30ליום   

  ליום  
 בדצמבר 31

    2010   2009   2009  
  מבוקר   בלתי מבוקר    
  ח"אלפי ש    

      סחירות
      

   שיועדו מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
     :בעת ההכרה לראשונה  

 

      
  76,628    61,975   72,036   תעודות סל

  28,742    12,243   19,827   תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
  4,191    4,421   4,043   קרנות השקעה
  2,260    6,199   1,655   מוצרים מובנים

            
   97,561  84,838  111,821 
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  פרמיות - ' נספח ב
  

   
  החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

   20102009 2009 
  מבוקר  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
          

 23,226   11,724  10,543    פירות
 7,662   4,492   3,355   מדגה

 37,517   21,757   17,608   ירקות ומבנים
 7,096   3,503   4,307   בקר

 8,502   4,956   4,005   צמחי נוי ומבנים
 4,305   2,180   1,852   בננות
 21,890   13,241   10,998   לול

 5,226   3,080   2,867   פלחה
 6,389   3,613   3,226   אבוקדו
 5,758   2,891   2,568   הדרים
 652   321   227   כותנה
 986   445   461   גפן היין
 961   607   533   זיתי שמן

 576   275   251   אגוזי אדמה
 401   208   226    משתלות
 -   -   2,748   ביטוח הכנסה -  פלחה

           
  131,147   73,293   65,775   מחקלאים סך הכל פרמיות

           
  100,278   58,223   56,751   השתתפות הממשלה

           
  231,425   131,516   122,526   סך כל פרמיות

          
          :הרכבה

          :פרמיות מחקלאים
 10,990   5,720   5,419     פרמיות אסונות טבע  
 120,157   67,573   60,356   פרמיות נזקי טבע  

          
 131,147   73,293   65,775   סך הכל פרמיות מחקלאים

          
          : השתתפות הממשלה

 40,697   22,877   21,680   פרמיות אסונות טבע  
 59,581   35,346   35,071   רמיות נזקי טבעפ  

 100,278   58,223   56,751   סך הכל השתתפות הממשלה
          

  231,425   131,516   122,526   סך הכל פרמיות
  

  השתתפות הממשלה בפרמיות
  
למעט, )זהה לאשתקד( 35%שיעור השתתפות הממשלה בפרמיות בגין ביטוח נזקי טבע הינו  - בגין נזקי טבע 

-ל 40%בין (בענף ביטוח הכנסה לפלחה שבו שעורי ההשתתפות משתנים לפי איזור הגידול 
80%(. 

  
 ).זהה לאשתקד( 80%שיעור השתתפות הממשלה בפרמיות בגין ביטוח אסונות טבע הינו  - בגין אסונות טבע
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  תביעות -' נספח ג
  
  

      

תביעות 
תלויות 
  ליום

  בדצמבר 31

תביעות 
  תלויות 

  םליו
   יוניב 30

  כ תביעות "סה
חודשים שהסתיימו  6-ל

   יוניב 30ביום 

כ "סה
תביעות 
לשנה 

שהסתיימה 
  ביום

 בדצמבר 31
  2009   2009   2010   2010   2009   תשלומים   
  מבוקר   בלתי מבוקר  בלתי מבוקר   מבוקר  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
              
                

 4,438  1,385    )26(    3,684   4,321   611    מדגה
 23,357  13,452     32,349    28,759  4,546   8,136   פירות
 9,275  4,544     4,405    1,059   2,300   5,646   בקר

 24,412  20,444     8,135    5,489   4,315   6,961   ירקות ומבנים
 18,476  15,515     11,544    3,965   3,920   11,499   לול

 (385)   (619)     145    1,425   1,642   362    אבוקדו
 4,416  3,339     1,546    1,093   1,241   1,694   צמחי נוי ומבנים

 541  499     3    35  35   3   בננות
 2,177  2,776     1,166    791  836   1,211   הדרים
 1,595   (5)    )32(    53  1,600   1,515   כותנה
 65  45     388    381  -   7   גפן היין
 6,781  3,538     6,196    1,364   266   5,098   פלחה

 1,253  851     244    66  393   571    בתי צמיחה
 7,190  201     1,018    28  2,898   3,888   זיתי שמן

  1,242  273    )293(    200  1,085   592    אחריםאגוזי אדמה ו
 -  -     17,000    17,000   -  -   פלחה-ביטוח הכנסה

                     
   47,794   29,398   65,392   83,788    66,238   104,833  
                     

  הוצאות ישירות ועקיפות בגין 
  12,953   6,009    8,758   2,820   1,210   7,148   ישוב תביעות  
                     

  117,786   72,247    92,546     68,212   30,608   54,942   סך הכל תביעות לשנה
  
 

  
הסתיימו שחודשים  6 -ל

  ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2010   2009  2009  
  מבוקר  בלתי מבוקר  
  ח"אלפי ש  
         

         :סך הכל תביעות לשנה
         

  22,099   4,914   33,354  אסונות טבע
          

  95,687   67,333   59,192  נזקי טבע
          
   92,546   72,247   117,786  
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  התחייבויות בגין חוזי ביטוח ועתודות ביטוח -' דספח נ
  2010, ביוני 30ליום    

   ברוטו   
ביטוח 
  שייר  משנה

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   

       :עתודות ביטוח
 247,486 -  247,486   בגין נזקי טבע 

 207,726 -  207,726   בגין אסונות טבע
      

   455,212  -  455,212 

       :תביעות תלויות
 37,826 1,500  39,326   בגין נזקי טבע 

 28,886 -  28,886   בגין אסונות טבע

       
   68,212  1,500 66,712 
 521,924 1,500  523,424   כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח "סה

  
  

  2009, יביונ 30ליום    

   ברוטו   
ביטוח 
  שייר   משנה

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   

        :עתודות ביטוח
 173,735  -  173,735   בגין נזקי טבע 

 200,817  -  200,817   בגין אסונות טבע
       

   374,552  -   374,552 

        :תביעות תלויות
 25,372  1,849  27,221   בגין נזקי טבע 

 11,221  -  11,221   סונות טבעבגין א

        
   38,442  1,849  36,593 
 411,145  1,849  412,994   כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח "סה

  
  
  2009, בדצמבר 31ליום    

   ברוטו   
ביטוח 
  שייר   משנה

  מבוקר   
  ח"אלפי ש   

         :עתודות ביטוח
 215,275   -  215,275   בגין נזקי טבע 

 213,418   -  213,418   ין אסונות טבעבג
      

   428,693  -   428,693 

         :תביעות תלויות
 19,376   1,500  20,876   בגין נזקי טבע 

 9,732   -  9,732   בגין אסונות טבע
         
   30,608  1,500   29,108 
  457,801   1,500   459,301   כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח "סה

  
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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