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 2020עדכון לדוח תיאור עסקי החברה שנכלל בדוח התקופתי לשנת 

שפרסמה רשות החברות הממשלתיות, יובאו  2020-5-1בהתאם לחוזר חשבונאות וכספים דוחות כספיים 

החברה מאז פרסום הדוח התקופתי של להלן פרטים בדבר שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי 

, בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי, העדכון נערך בהנחה שבפני קוראו מצוי הדוח 2020החברה לשנת 

 .2020התקופתי לשנת 

סביבה כללית, השפעת גורמים חיצונים וגורמי הצלחה קריטיים בפעילות החברה  – 12עדכון לפרק ד' סעיף 

 והשינויים החלים בהם.
אודות הרפורמה בחקלאות, שאושרה בממשלה במסגרת אישור התקציב  ,' לדוח הדירקטוריוןסעיף זראה 

המועצות שינוי באופן פעילות וושעתידה לעבור לאישור הכנסת, הכוללת ביטול מכסי מגן בחקלאות 
 .החקלאיות

 

 דירקטוריון החברה הסמיך את יו"ר הישיבהבהיעדר מינוי יו"ר דירקטוריון קבוע לחברה על ידי השרים,  )*(

 .לחתום על הדוחות סיון ינקוביץ, הנבחר, הדירקטורית

 .2021, אוגוסטב 30 תל אביב,



 

 'בחלק 

דוח הדירקטוריון
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 2021 באוגוסט, 30
ןוד ו י ר ו ט ק ר י ד ח  " 

ם  ו י 3ל י  0 נ ו י 2ב 0 2 1 

"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון החברהקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן: " -קנט דירקטוריון 

-, בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה2021ביוני,  30על מצב ענייני התאגיד, לתקופה שנסתיימה ביום 

"(, בכללן רשות החברות"(, לחוזרי רשות החברות הממשלתיות )להלן: "הממשלתיות חוק החברות)להלן: " 1975

, 1998 -דוחות כספיים, לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון(, התשנ"ח -חוזר חשבונאות וכספים 

הנדרש  "(. הדוח כולל את המידעהמפקח על הביטוח" ולחוזרי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון )להלן:

 בהוראות חוזרי רשות החברות וחוזרי המפקח, בנוסף למידע הנדרש מגילוי בדבר אומדנים חשבונאים קריטיים.

 .2020הדוח נערך מתוך הנחה שבפני המעיין מצוי גם הדוח התקופתי המלא של החברה לשנת 

 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי חברה

, החברה פועלת בתחום פעילות אחד, ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות בישראל, זאת 2021 ,ביוני 30נכון ליום 

ידי המפקח על הביטוח. במסגרת זו, מבטחת -לפי רישיון מבטח לביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות, שהוענק לה על

ובעלי חיים ואת רוב החקלאים בישראל, כנגד נזקי טבע שונים בתחומי  החברה את מרבית הייצור החקלאי

 הצומח והחי. 

בנוסף, לחברה רישיון לעסוק בביטוח מפני אובדן רכוש, מוגבל לכיסוי הגידול החקלאי והרכוש הדרוש לצורך 

העיקרי, ביטוח מפני ייצור היבול החקלאי. הרישיון לעסוק בביטוח מפני אובדן רכוש ניתן כרישיון נלווה לרישיון 

מהסך הכולל של דמי  10%נזקי טבע בחקלאות, ומותנה בכך שסך דמי הביטוח בענף זה לא יעלה, בכל עת, מעל 

 הביטוח של החברה. החברה מקפידה לעמוד בדרישה זו. 

אלף לקוחות. הלקוחות העיקריים של החברה הנם חקלאים פרטיים, חברות חקלאיות, המועצות  12 -לחברה כ

 קלאיות וארגונים חקלאיים שונים. הח

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

 במכירה ישירה, באמצעות מערך השיווק של החברה לחקלאים. -המגדלים; השנייה

 רי של החברה. "( הינה לקוח עיקהצמחים מועצתהמועצה לייצור צמחים ושיווקם )להלן: "

קיום ביטוח בסיסי מאפשר ביטוח רחב למגדלים רבים, ריכוזיות הביטוח והוזלת הפרמיות. בהתחשב שהמועצות 

החקלאיות והארגונים החקלאיים מהווים מקור הכנסה משמעותי של החברה, החברה מעריכה כי ביטול הסכמים 

ר יחייב התארגנות שיווקית אחרת.עמם עלול לגרום לנזק משמעותי בהיקף המכירות של החברה, אש
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 מידע כללי
מקולות ההצבעה באסיפה הכללית,  50%מדינת ישראל, מחזיקה מנית יסוד א' אחת של החברה, המקנה לה 

לרבות זכות הכרעה במקרה של חילוקי דעות, את הזכות למנות מספר דירקטורים הזהה למספר הדירקטורים 
המוחזקות על ידי מועצות הייצור וארגוני המגדלים השונים( וכן את הממונים על ידי בעלי מניות יסוד ב' )

הזכות למנות את יו"ר דירקטוריון החברה. לפיכך, מסווגת החברה כחברה ממשלתית והינה כפופה לחוק 
החברות הממשלתיות והתקנות מכוחו, חוזרי והנחיות רשות החברות הממשלתיות ולהחלטות הממשלה, 

 .1.1לפירוט וזכויות המניות ראה בדוח תיאור עיסקי התאגיד השנתי סעיף  כפי שמתקבלות מעת לעת.
)להלן:  1981-בנוסף, כחברת ביטוח, כפופה החברה גם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

"( והתקנות שמותקנות מכוחו מעת לעת ולהוראות המפקח, ככל שהן נוגעות לתחומי פעילותה הפיקוח חוק"
 טחת בתחום הביטוח הכללי בענף נזקי טבע בחקלאות.כמב

 פוליסות הביטוח .1.א

הפוליסות אותן מוכרת החברה הנן ביטוחים כנגד נזקים שונים בענפי החקלאות. הביטוחים מחולקים 
"אסונות טבע", כאשר במרבית הביטוחים הללו קיימים ביטוחים בסיסיים  י"נזקי טבע" וביטוח ילביטוח

נזקי טבע  י"( משתתפת בפרמיות ביטוחהממשלהבצד ביטוחים מורחבים. ממשלת ישראל )להלן: "
 אסונות טבע בשיעור משתנה. יובפרמיות ביטוח

 ביטוחי נזקי טבע
טוח להן רישיון לבטח נזקי טבע לכל חברות הבי ,, משרד החקלאות מפרסם הודעה2004החל משנת 

תקרת  ואת השתתפות המדינה בפרמיות ביטוחי נזקי טבע לאותה שנה שיעור הכוללת את ,בחקלאות
 יביטוחבשנים האחרונות בשיעור השתתפות המדינה בפרמיות . סכום התקציב השנתי שנקבע לביטוח

נוהגת החברה לחתום על  מענה החברות המשתתפות בביטוח,. בהתבסס על 35%נזקי טבע עומד על 
הסכם עם משרד החקלאות הכולל את אופן קביעת תקרת התקציב בין החברות המשתתפות והמבוסס 

שיעור זה יהיה גם  ,נקבע כי 2021הסכם שנחתם עבור שנת בעל הערכות החברות לתקציב הנדרש. 
בהתאם לתקציב מגבלת התקציב תותאם  וכן מיליון ש"ח לחברה 79ובמגבלת תקציב של  2021בשנת 

שיוקצב בתקנה התקציבית לשנה זו על ידי המדינה. במצב של היעדר תקציב מאושר למדינה, פעל 
 . במסגרת התקציב ההמשכי משרד החקלאות לאישור התקציב בוועדות חריגים

משתנה ו 80% -ל 40%נעים בין הממשלה בפרמיות בפרמיות ביטוח הכנסה בפלחה, שיעורי ההשתתפות 
נקבע תקרת  20/21. בהתאם להסכם שנחתם לעניין זה עם הממשלה עבור עונת רי הגידולבהתאם לאזו

מיליון ש"ח נוספים בהתאם לביקוש  2מיליון ש"ח וניתן להגדלה ב  8תקציב להשתתפות ממשלה בסך 
 כלוליםכשל מערכות בלול שובביטוחי מבנים, סיכוני אש, גניבת בקר,  בפועל של מכירת הביטוחים.

  .כולם במסלול נזקי טבע אין השתתפות ממשלה

 ביטוחי אסונות טבע
)למעט ביטוח ענף הלול כנגד  80%השתתפות המדינה בפרמיות ביטוחי אסונות טבע הינה בשיעור של 

מסך הפרמיות בביטוח זה( ועד לגובה  35%מחלת הסלמונלה בו השתתפות המדינה הנה בשיעור של 
ע, בהתאם להסכמים שנחתמים בין החברה לממשלת ישראל מידי תקרת סכום התקציב השנתי שנקב

 "(.טבע אסונות הסכםשנה )להלן: "
מורכב  הקיים התקציבש"ח. מיליון  133כולל תקרת תקציב בגובה של  2021הסכם אסונות טבע לשנת 

לפי אחוז )מיליון ש"ח  4.2מתקציב למימון הפרמיה לענף הלול כנגד מחלת הסלמונלה בגובה של 
 16, תקציב למימון הפרמיה לענף הלול כנגד מחלת הניוקאסל בגובה של (35%תתפות מדינה של הש

ח, תקציב לביטוח "מיליון ש 2.6, תקציב לביטוח בקר לחלב כנגד מחלת הברוצלוזיס בגובה מיליון ש"ח
 מסלולבהביטוחים מיליון ש"ח ליתר  109.4ותקציב של ח "מיליון ש 0.8הצפות בעמק בית נטופה בגובה 

במצב של היעדר תקציב מאושר למדינה, פעל הסכומים הנ"ל כפופים לתקצוב אשר  אסונות טבע.
 .במסגרת התקציב ההמשכי בוועדות חריגים םמשרד החקלאות לאישור

השתתפות המדינה בפרמיות בביטוחי נזקי טבע ובביטוחי אסונות טבע הינה מהותית, כך ששינוי 
 לשינוי בהיקף הפוליסות הנמכרות לחקלאים והכנסות החברה. בהשתתפות המדינה, צפוי לגרום 

במהלך התקופה חידשה החברה את ביטוחיה בהתאם לענפים הקיימים ונמכרו ביטוחים בסיסיים דרך 
  .מועצות היצור והארגונים החקלאיים
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 ביטוח ללול כנגד מחלת הניוקאסל

כולל ביטוח אסונות טבע ביטוח ללול כנגד מחלת הניוקאסל עם השתתפות ממשלה  2014החל משנת 

מיליוני ש"ח. הביטוח הנו באמצעות מועצת הלול  16המוגבל בתקציב של  80%בפרמיות בשיעור של 

ומוגבל בתקרת פיצויים בהתאם לכספים  לכל מגדלי הלול בביטוח בסיסי )לשלוחות מוגדרות מראש(

. הביטוח כולל השתתפות ממשלתית ברים לביטוח בניכוי הוצאות תפעול, ובסיומם יסתיים הביטוחהנצ

. תביעות עולות על הפרמיות בניכוי הוצאותבעלות התביעות, המשתנה מידי שנה, במידה ועלות ה

 2021 -ו 2020בהתאם לעודפים שנצברו בעתודת ביטוח נזקי טבע בגין ביטוח זה, הוחלט כי בשנת 

 .שלה לא תשתתף בעלות התביעותהממ

 ביטוח ללול כנגד מחלת הסלמונלה

)בחודש נובמבר( במסגרת ביטוחי אסונות טבע, החלה החברה לבטח באמצעות מועצת  2016בשנת 

הלול את כל מגדלי הלול, בביטוח בסיסי )לשלוחות מוגדרות מראש( כנגד מחלת הסלמונלה. השתתפות 

מיליוני ש"ח. הביטוח כולל  4.2מוגבל בתקציב של ו 35% שיעור שלנקבע בהמדינה בפרמיות ביטוח זה 

הפרמיות בניכוי סכומי על מ במידה וסכומן יעלהתביעות ה בעלותהשתתפות ממשלתית בנוסף 

בגובה הסכומים  למבוטחים ותקרת ביטוח 2021עד  2019לשנים מיליוני ש"ח  20 של בגובה ,הוצאות

 .הנצברים לביטוח זה

 ביטוחים חדשים

  פיתוח ביטוחים חדשים כפוף לאישורים ממשרד החקלאות ותקצוב מתאים.
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 ביטוח משנה .2.א

 חברההפועלת להקטנת הסיכונים הביטוחיים שהיא נוטלת על עצמה, באמצעות ביטוחי משנה. החברה 

לחברה הן ניתן הביטוחי (. הכיסוי STOP LOSSהפסדים )מסוג עוצר חוזי ביטוח משנה עיקר בבמשתמשת 

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

 ההתקשרות עם מבטחי המשנה נערכת על בסיס שנתי.  משנה.

משחרר את החברה חלק מהתביעות ממבטחי המשנה, אך לא פיצוי בגין משנה מאפשר קבלת הביטוח 

 .מחבותה כלפי מבוטחיה, כמבטח ישיר על פי חוזי הביטוח

 :2021-ו 2020הפסדים שנרכשו על ידי החברה בשנים  יעוצר יביטוח להלן טבלת

 מבטחי משנה פוליסות
שיעור הנזקים 

 מהפרמיות

שיעור כיסוי 

 2020בשנת 

שיעור כיסוי 

 2021בשנת 

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

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

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

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

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

 36.5% - 150%-140% מבטחי משנה בחו"ל אסונות טבע

 90% 90% 200%-150% מבטחי משנה בחו"ל אסונות טבע

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

הסכמי אסונות טבע, כוללים רכישת ביטוח משנה מממשלת ישראל לנזקים אשר יחרגו מעבר לסכומים 

שנצברו בעתודה בגין פוליסות אלו. בביטוח הכנסה בפלחה, הסכם הביטוח עם המדינה, כולל השתתפות 

ת ח עבור עונ"שמיליון  3של המדינה בתביעות העולות על הפרמיות בניכוי הוצאות בסכום של עד 

החשב הכללי  , התחייבבביטוח לול כנגד מחלת הסלמונלה ח(."מיליון ש 7 2019/2020)עבור עונת  2020/2021

ח עבור "מיליון ש 20לכסות תשלומי תגמולים אשר יעלו על היקף הפרמיות בניכוי הוצאות, בסכום של עד 

החשב הכללי התחייב  בביטוח בקר לחלב כנגד מחלת הברוצלוזיס. (2020)סכום זהה לשנת  2021שנת 

ח, "מיליון ש 1.2 לכסות תשלומי תגמולים אשר יעלו על היקף הפרמיות בניכוי הוצאות, בסכום של עד

 (.2020ח יידרש ממועצת החלב )סכומים זהים לשנת "מיליון ש 0.3וסכום של 

למספר קטן של  םימשנה פקולטטיבי יביטוח 2021 -ו 2020רכשה החברה בשנים  לביטוחים אלו, בנוסף

 המיוחד.  מבוטחים בענף המדגה

 ניהול השקעות פיננסיות .3.א

השקעות החברה מנוהלות ומפוקחות על ידי ועדת השקעות של החברה, שהוקמה בהתאם להוראות חוק 

השקעות החברה מנוהלות על ידי  כלהפיקוח ומתכנסת מידי חודש. בהתאם להחלטות ועדת ההשקעות, 

 בתי השקעות חיצוניים. 

סחירות הינן  ההשקעותרוב . תשקעות החברה רשומות בספרי החברה ומנוהלות באמצעות תוכנה ייעודיה

 .מוצגות בשווי השוק שלהם במועד הדוחו

 חקיקה, תקינה, הסדרה וחוקי הפיקוח .4.א

   .לא חלו שינויים מהותיים בחקיקה ובהסדרה בקשר עם תחומי הפעילות של החברה בתקופת הדוח
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 המצב הכספי .ב

 ם עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של החברה )באלפי ש"ח(:נתוני

 נתוני מאזן:
 2020בדצמבר  31 2020ביוני  30 2021ביוני  30 הנושא

 
 בדצמבר 31 ביוני 30

2021 2020 2020 

 2,981 2,408 2,283 נכסים לא מוחשיים

 1,631 1,730 1,889  נכסי מיסים נדחים

 10,523 10,841 10,304  רכוש קבוע

 758 1,499 960  נכסי ביטוח משנה

 743 13,354 12,538 חייבים ויתרות חובה

 33,152 77,545 37,183 פרמיה לגביה

 839,749 755,750 913,550 השקעות פיננסיות 

 86,455 49,832 48,577 מזומנים ושווי מזומנים

 975,992 912,959 1,027,284 נכסיםהסך כל 

 9,363 9,354 9,413 הון עצמי 

 803,590 694,842 819,493 עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות

 92,704 167,944 141,583 תביעות תלויות

 1,766 1,787 1,841 התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 143 212 288 התחייבויות בגין מיסים שוטפים

 68,426 38,820 54,666 זכאים ויתרות זכות

 975,992 912,959 1,027,284 התחייבויותההון והסך כל 

 השקעה בנכסים לא מוחשיים

 בקיזוז ש"חאלפי  876-פחת לתקופה בסך כהנובע מ ש"ח,אלפי  698בסעיף בתקופת הדוח בסך  הקיטון

 .ח"שאלפי  178 השקעות בתוכנות בסך

 השקעה ברכוש קבוע

אלפי ש"ח בקיזוז  445 פחת לתקופה בגובההמ ח, נובע"אלפי ש 219בסעיף בתקופת הדוח בסך  הקיטון

 .בעיקר ציוד מחשוב ותקשורת ח"שאלפי  226השקעות בתקופה בסך ה

 נכסי ביטוח משנה 

מורכב מיתרת חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות בגין חוזה הביטוח אלפי ש"ח  960הסעיף בגובה של 

 2015 שנתמ תביעות גיןהוא בהסכום מוצגות בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח. הבגין תביעות תלויות 

 .הגידול בסעיף נובע מעדכון הערכת התביעותבביטוח משנה מסוג עוצר הפסדים.  מבוטחותה

 חייבים ויתרות חובה 

בסכום של  2021מיליוני ש"ח נובע ברובו מתשלום מקדמות ביטוח למבטחי משנה לשנת  12.5 סךהסעיף ב

 . מיליוני ש"ח 5.1מיליוני ש"ח והוצאות מראש בסכום  11
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 פרמיה לגביה 

 הקיטוןהסעיף מורכב מיתרות חוב של מגדלים, המועצות החקלאיות, ארגוני קניות וממשלת ישראל. 
לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מתשלום מוקדם של אלפי ש"ח  40,362בתקופת הדוח בסך 

 .שתתפות הממשלה בפרמיותהשל ה קודמתממשלת ישראל השנה לעומת שנה 

 השקעות פיננסיות ומזומנים 

 ומזומנים ת סל בשוק ההון ובפיקדונותקרנוהחברה משקיעה את נכסיה באגרות חוב, מניות, קרנות ו

 רווחהבמוסדות בנקאיים. השינויים בסעיפים נובעים מהפעילות השוטפת, פעילות ההשקעות ומ

 השקעות להלן. -ראה פירוט נוסף בסעיף ג' מההשקעות. 

 הון עצמי
 . העצמיהון ה המוחזקות כנגדמהשקעות  רווחיםמבעיקר נובע אלף ש"ח  50בסך  בהון העצמי הגידול

בהתאם להוראות ח מההון המינימאלי הנדרש מהחברה "לפי שא 2,413 -הון העצמי של החברה גבוה בה

  .לדוחות הכספיים 4באור המפקח, ראה 

 עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות

הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )חישוב עתודת הביטוח לנזקי טבע מחושבת בהתאם לתקנות 

 -הבהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים )להלן: ". 2013 -עתודות ביטוח בביטוח כללי(, התשע"ג

IFRS ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח כוללות התחייבויות אשר נוצרו בגין אירועים שקרו עד ליום המאזן ,)"

בעוד העתודה משקפת התחייבות בגין אירועים שיתרחשו לאחר תאריך המאזן. לפיכך העתודה אינה עומדת 

וח, כאשר הכספים . העתודה מורכבת מיתרות שנצברו מעסקי ביטוח בכל מסלולי הביטIFRS -בתקני ה

 הנצברים משויכים בעתודה לכל מסלול בנפרד.

קובעות , 2013ים )ביטוח( )חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי( התשע"ג ישירותים פיננסתקנות הפיקוח על 

  טבע.טווח לחישוב עתודות בביטוחים חקלאיים מפני נזקי 

וסכום העתודה ש"ח מיליון  543הינו  מהחברההנדרשת  תהמינימאליסכום העתודה , 2021ביוני,  30ליום 

 31וליום  2021 ביוני, 30ליום  העתודה המוצגת בדוחות הכספייםש"ח. מיליון  1,984 -הינו כ תהמקסימאלי

מצטבר מבוססת על עודף מיליון ש"ח בהתאמה,  804ובסך ח "מיליוני ש 819 -בסך של כ, 2020בדצמבר, 

  .ונמצאת בטווח האמור לעיל עתידיים בפעילות החברה על מנת לפצות נזקים

 תביעות תלויות

הודעות נזק ותביעות שטרם שולמו עד ליום המאזן. אירועי נזק, היתרה מייצגת את התחייבות החברה בגין 

היתרה מחושבת על ידי מומחי החברה בהתבסס על אומדנים ותוצאות עבר והערכות עורכי הדין של 

בתקופת הדוח והזמן  אירועי הנזקמתוספת נובע לעומת הדוח השנתי הגידול בתקופה בהתחייבות  החברה.

 בנספח ג' לדוח הכספי. הענפים ראה פירוט .להתגבשות התביעות ותשלומןהנדרש 

 זכאים ויתרות זכות

אלפי  3,304ח, נובע מירידה בגובה "אלפי ש 13,760בתקופת הדוח בסעיף זכאים ויתרות זכות, בסך  קיטוןה

בגין פרמיות אלפי ש"ח בהתחייבות לממשלה  28,596ירידה בגובה , ש"ח בהתחייבויות למבטחי משנה

ש"ח ועליה בגובה אלפי  17,352מראש בסך  פרמיהעלייה בסעיף ממשלה שהתקבלו מראש בשנה קודמת, 

   .אלפי ש"ח בהתחייבויות לזכאים אחרים 788
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 תוצאות הפעילות .ג

 2020 -ו 2021ביוני,  30להלן יובאו נתוני דוחות רווח או הפסד, לשישה ושלושה חודשים המסתיימים ביום 

 )באלפי ש"ח(: 2020בדצמבר,  31ולשנה המסתיימת ביום 
 הנושא

ימו  6-ל  חודשים שהסתי
 2021 ביוני 30ביום 

ימו  6-ל  חודשים שהסתי
 2020 ביוני 30ביום 

ימו  3-ל  חודשים שהסתי
 2021 ביוני 30ביום 

ימו  3-ל  חודשים שהסתי
 2020 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  2020 ביוני 30ביום 

 

חודשים  6-ל
 שהסתיימו 

 ביוני 30ביום 

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

2021 2020 2021 2020 2020 

 393,032 101,015 104,338 197,638 201,454 פרמיות שהורווחו ברוטו

 35,018 8,619 8,834 16,842 16,943 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 358,014 92,396 95,504 180,796 184,511 פרמיות שהורווחו בשייר

מהשקעות, נטו והכנסות רווחים )הפסדים( 
 3,368 25,819 20,840 (36,573) 40,452 מימון

 343 83 85 160 169 משנההכנסות מעמלות מבטחי 

 361,725 118,298 116,429 144,383 225,132 הכנסות הסך כל 

 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 314,069 156,805 49,198 222,603 193,715 חוזי ביטוח

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי 
ברוצלוזיס ברפת  בהתחייבויות בגין ביטוח

 בלולוסלמונלה ניוקאסל  החלב,
- 199 - 93 (1,102) 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 
 1,284 560 12 1,601 202 ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 313,887 156,152 49,186 220,803 193,513 חוזי ביטוח בשייר

 4,554 868 1,161 2,174 2,390 הוצאות שיווק

 25,527 6,072 6,215 12,379 13,237 הנהלה וכלליותהוצאות 

 343,968 163,092 56,562 235,356 209,140 הוצאות הסך כל 

 17,757 (44,794) 59,867 (90,973) 15,992 רווח )הפסד( לפני העברה מעתודות

 (17,751) 44,969 (59,767) 90,997 (15,903) העברה מעתודות )לעתודות( ביטוח

 6 175 100 24 89 מיסים על הכנסהרווח לפני 

 16 65 38 19 39 מיסים על הכנסה

אקטוארי בגין תוכניות )הפסד( רווח 
 59 (34) - 35 - להטבה מוגדרת, נטו

 49 76 62 40 50 סה"כ רווח כולל
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 פרמיות שהורווחו ברוטו

מיליון ש"ח לעומת  3.8-בסך של כ 2021שישה החודשים של שנת בפרמיות שהורווחו ברוטו ב הגידול

 ש"חמיליון  8.2מגידול בפרמיות המורווחות במסלול אסונות טבע בסך נבע  ,התקופה המקבילה אשתקד

בתקופה של שלושה חודשים  ,בהתאמה .ש"חמיליון  4.4וקיטון בפרמיות המורווחות במסלול נזקי טבע בסך 

מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה  3.3גידול בפרמיות שהורווחו ברוטו בסך  ביום הדוח חל ושהסתיימ

מיליון ש"ח וקיטון בפרמיות  5.2אשתקד, שנבע מגידול בפרמיות המורווחות במסלול אסונות טבע בסך 

עיקר הגידול במסלול אסונות טבע נובע מגידול בשטחי מיליון ש"ח.  1.9המורווחות במסלול נזקי טבע בסך 

חוסר היבול בענפי הפירות הקטין את הפרמיה במסלול  ,דול המבוטחים בענפי הפירות והאבוקדו. מנגדהגי

 ראה פירוט בנספח ב' לדוח הכספי. .הקטינו את הפרמיה במסלול זה שקטנו נזקי טבע ובנוסף שטחי ההדרים

קי טבע )מוגבל בנז 35%עומדת ברוב ענפי הביטוח על  2021-ו 2020השתתפות הממשלה בפרמיות בשנים 

 באסונות טבע )מוגבל בתקציב(. 80%-בתקציב( ו

משתנה  80% -ל 40%בפרמיות ביטוח הכנסה בפלחה, מסלול נזקי טבע, שיעורי ההשתתפות נעים בין 

בהתאם לאזורי הגידול. בביטוח הלול, מסלול אסונות טבע, כנגד מחלת הסלמונלה שיעור ההשתתפות 

יכוני אש, גניבת בקר, כשל מערכות בלול שמבוטחים כולם במסלול נזקי . בביטוחי מבנים, ס%35עומד על 

 טבע אין השתתפות ממשלה.

 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה 

 16.8-עומת כלמיליון ש"ח(,  8.8)ברבעון ש"ח  ןמיליו 16.9-עלות ביטוח המשנה בתקופת הדוח הסתכמה בכ

במחזור  גידולנובע מ גידולה .בתקופה המקבילה אשתקדמיליון ש"ח(  8.6)ברבעון המקביל מיליון ש"ח 

 ברוטו. הפרמיות

 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחלקם של מבטחי המשנה בסעיף זה

מיליון ש"ח(  49ש"ח )ברבעון מיליון  194-הגיע לכ לתקופת הדוח היקף התביעות והשינוי בהתחייבויות

. עיקר הנזקים היו מיליון ש"ח( 157)ברבעון המקביל  מיליון ש"ח לתקופה המקבילה אשתקד 223-לעומת כ

)חוסר במנות קור(  ברבעון הראשון של השנה מיליון ש"ח כתוצאה מהחורף החם 112מסלול אסונות טבע ב

נפי ות בעמיליון ש"ח. בנוסף תביע 62אשר גרם לחוסר יבול בענף הפירות ותביעות במסלול זה בהיקף של כ 

ראה הרכב  .ח"שמיליון  26 -כביטוח הכנסה בפלחה וש"ח מיליון  7-כאבוקדו  ,מיליון ש"ח 52-כ -הירקות

 לדוח הכספי. נספח ג'ופירוט ב

 וצאות הנהלה וכלליות ושיווקה

 -לעומת כמיליון ש"ח(  6.2)ברבעון מיליון ש"ח  13.2 -בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות הנהלה וכלליות בכ

עיקר הגידול נובע  ,מיליון ש"ח( 6.1)ברבעון מקביל אשתקד  ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 12.4

בהתאם להחלטת הדירקטוריון  כתוצאה מרישום עלות מענק שנתיבעיקר  ,מגידול בעלויות עובדים

הממשלתיות, לצורך חלוקתו. סכום , אשר ממתין לאישור רשות החברות 2020לעובדים ומנהלים בגין שנת 

הוצאות השיווק  המענק שנזקף בתקופת הדוח הותאם בהתאם לשיחות שנוהלו עם הממונה על השכר.

ח בתקופה המקבילה אשתקד, עיקר "מיליון ש 2.2 -מיליון ש"ח לעומת כ 2.4 –בתקופת הדוח עמדו על 

  .פעולות השיווק ותוספת משווק לכח האדםהגדלת נובע מ הגידול

 ביטוח עתודותלהעברה 

תקנות הפיקוח על מנובע מיליון ש"ח(,  60)וברבעון מיליוני ש"ח  16 -הסכום המוצג בתקופת הדוח כ

, ראה עתודות הביטוח לעיל, 2013שירותים פיננסיים )ביטוח( )חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי( התשע"ג 

ות עתודל ,בתקופה הביטוחתוצאות פעילות  העברת עודפימאלית נדרשת. יועתודה מינ הקובעות טווח

  . נעשית עד למגבלת המקסימום של העתודהביטוח נזקי טבע בחקלאות 
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  השקעות

 בסיס הצמדה
"ח 2021 ביוני 30ליום  בסיס הצמדה "ח 2020 ביוני 30ליום  אלפי ש ם 2021 ביוני 30ליום  אלפי ש ם 2020 ביוני 30ליום  באחוזי  באחוזי

 ביוני 30ליום  ביוני 30ליום  

 2021 2020 2021 2020 

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

 38% 37% 283,574 334,025 צמוד למדד

 1% 1% 6,752 8,267 צמוד מטח

 43% 35% 326,594 321,135 לא צמוד שקלי

 18% 27% 138,830 250,123 מנייתי

 100% 100% 755,750 913,550 סה"כ

 נתוני תשואה ורווח
ם  6-ל פרוט ימו ביו ם  6-ל 2021 ביוני 30חודשים שהסתי ימו ביו ם  3-ל 2020 ביוני 30חודשים שהסתי ימו ביו ם  3-ל 2021 ביוני 30חודשים שהסתי ימו ביו  2020 ביוני 30חודשים שהסתי

 חודשים שהסתיימו 6-ל 
 ביוני 30ביום 

 שהסתיימוחודשים  3-ל
 ביוני 30ביום 

 2020 2021 2020 2021 פרוט

מהשקעות, נטו )הפסדים( רווחים 
 25,819 20,840 (36,573) 40,452 והכנסות מימון )אלפי ש"ח(

 מהשקעות, נטו)הפסדים( רווחים 
 3.1% 2.31% (4.3%) 4.47% והכנסות מימון )אחוזים(

מיליון ש"ח  36.6 -של כ הפסדיםש"ח לעומת  ןמיליו 40.5 -בכ השקעות הסתכמו בתקופת הדוחמ הרווחים

 ., בה החל משבר הקורונה והירידות בשווקים, ברבעון הראשון של השנהבתקופה המקבילה אשתקד

בתקופה המקבילה  18.0% -של כ ירידהלעומת  125מדד תל אביב ב 12.5% -של כ עליהבתקופת הדוח חלה 

בתקופה המקבילה  6.9% -של כ ירידה לעומת 13% -העולמי בשיעור של כ MSCIבמדד  עליה, אשתקד

 ירידהלעומת  3.9% -בשיעור של כצמודות למדד אגרות חוב קונצרניות בשווי ההשקעות ב עליה, אשתקד

 1.1%לא צמודות אגרות חוב קונצרניות שווי השקעות ב עליה, בתקופה המקבילה אשתקד 6.6% -של כ

 1.1%-של כ שיעורת חוב ממשלתיות לא צמודות מדד בובאגר ירידהאשתקד,  6.7% -של כ ירידהלעומת 

 ירידהלעומת  2.6%ממשלתי הצמוד אג"ח ב ועליה בתקופה המקבילה אשתקד 1.7% -של כ עליהלעומת 

התשואה שהושגה עמדה על  ,בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימו ביום הדוח .אשתקד 1.2% -של כ

התאפיין בעליות שערים חדות בעקבות הקודמת רבעון השני של השנה האשתקד.  3.1%לעומת  2.3%

שנה עקב הקורונה. בתקופת הדוח הוגדלו שיעור הנכסים אותה הירידות שחלו ברבעון הראשון של 

 המושקעים ברכיבים מנייתיים להגדלת התשואה לתקופה.

 לותתזרים מזומנים ונזי .ד

מיליון  86ש"ח לעומת סך של מיליון  49סך של הסתכמו על תרות המזומנים של החברה לתאריך הדוח י

פעילות העברת עודפי המזומנים למבעיקר נובע  ש"ח,מיליון  37. הקיטון בסך 2020בדצמבר,  31ח ליום "ש

  .מיליון ש"ח( 1.3 -מזומנים בב קיטוןמקביל רבעון השוואה ל)ב שקעה של החברהשוטפת ופעילות ההה

 מקורות מימון .ה

, המשמשות לכיסוי העתודות הביטוחיות. הסחירות חלק מיתרת ההשקעות הוולחברה יתרת נזילות, המה

 לחברה אין הלוואות מכל מקור שהוא והיא אינה נזקקת למסגרות אשראי בבנקים.
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 תזרים מזומנים חזוי .ו

ואין צפי לדרישות להשגת מימון בעתיד הקרוב, התחייבויותיה נובעות בעיקר לחברה אין הלוואות 

מהפעילות השוטפת. יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה נובעת מהיקף הנזקים שיקרו בעתיד. מניסיון 

היקף עתודות החברה וביטוחי המשנה שהחברה רוכשת אמורים לכסות את היקף  ,העבר של החברה

 החשש לאי יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה בעתיד  ,מהנזקים העתידיים. לפיכך ההתחייבויות שינבעו

 הקרוב הינו מזערי.

 אירועים מיוחדים בתקופת הדוח ולאחריו .ז

בהתאם לפרסומים אודות הרפורמה בחקלאות, שאושרה בממשלה במסגרת אישור התקציב ושעתידה 

צפויה השפעה על היקף השטחים והגידולים ת, הכוללת ביטול מכסי מגן בחקלאו, לעבור לאישור הכנסת

בנוסף התפרסמו החקלאים בישראל וכתוצאה מכך השפעה על היקף הביטוחים הנמכרים על ידי החברה. 

שינויים מתוכננים באופן פעילות המועצות החקלאיות אשר במתכונת הקיימת רוכשות ביטוחים מהחברה 

מעותי לחברה, פיזור הביטוח בין המגדלים ואבטחת עבור מגדלים רבים ובכך מהוות אמצעי שיווק מש

 בשלב זה קיים קושי להעריך את היקף השפעתכיסוי ביטוחי מלא בענפים מסוימים הנדרשים לכך. 

 .הרפורמה ואופן יישומה

, והצעדים 2020( ברחבי העולם ובמדינת ישראל, שהחלה בשנת COVID-19להתפשטות נגיף הקורונה )

הייתה ההשפעה עיקר את התפשטות הנגיף, השפעה מועטה על פעילות החברה.  שננקטו בניסיון למנוע

הפסדים ובתנודתיות בהשקעות החברה ובהיערכות החברה לנתינת שירותים בצורה מבוזרת ב 2020 בשנת

המשיכה החברה להתאים את היקף השירותים הניתן ממשרדי החברה ומבתי  2021מבתי העובדים. בשנת 

מועטה על תוצאות החברה  נהקף התחלואה וההנחיות שניתנו, כך שהשפעת הנגיף היהעובדים בהתאם להי

 בשנה זו. 

לדוחות הכספיים בגידול בתביעות  1ב'  6 ראה השפעת החורף החם והקיטון ביבולים בענף הפירות בבאור

ובתביעות התלויות בתקופת הדוח כמובא בנספח ג' תביעות לדוחות הכספיים ובגריעה מעתודות ביטוח 

 נזקי טבע בחקלאות בדוחות על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר.

 גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד  .ח

יכאל גילינסקי, שותף במשרד אודיט בקרה הינו עו"ד מ 2021של החברה משנת המבקר הפנימי  .1.ח

וביקורת, ראש תחום רגולציה ושוק ההון במשרדו ובעל ניסיון רב בביקורת פנים. משרד המבקר מספק 

 לחברה שירותי ביקורת פנים.

עמד התקציב על  2020שעות )לשנת  900הינו  2021תקציב השעות השנתי של ביקורת הפנים לשנת  .2.ח

  שעות(. 1,100
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 הבקרה הפנימית לגבי הדיווח הכספי דיווח על .ט

 של 404נהלים ובקרות בהתאם לדרישות סעיף  2009החברה מיישמת החל מהדוחות הכספיים של שנת 

והידועה  2013בהתאם למסגרת הבקרה החדשה אשר פורסמה במאי  2014אשר עודכנו בשנת  SOX Act -ה

 SOX -ל 302ח המבוססות על סעיף . בנוסף מיישמת החברה נהלים בהתאם להוראות המפקCOSOבשם 

Act .לצורך האמור, ערכה החברה מיפוי של כל בעלי התפקידים הקשורים לעריכת הדוחות הכספיים .

 בתהליך המיפוי זוהו כל חותמי המשנה ותחומי אחריותם. 

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

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

הכספים הסיקו, כי לתום תקופת הדוח, הבקרות והנהלים הנם יעילים על מנת לרשום, לעבד, לסכם, ולדווח 

תיות את המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח, בהתאם להוראות הדין, הוראות רשות החברות הממשל

 והוראות הדיווח שקבע המפקח על הביטוח, ובמועד שנקבע בהוראות אלה.

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

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

 המפקח ורשות החברות הממשלתיות מצורפות לדוחות הכספיים, הצהרות עליהן חותמיםבהתאם לחוזרי 

יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים של החברה, או מי שממלאים בפועל את התפקידים. 

יישמה החברה נהלים ובקרות בהתאם לחוזרי המפקח לדיווחים הכספיים הנגזרים  ,בנוסף בתקופת הדוח

  הכספיים אשר הוערכו על ידי מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים כיעילים. מהדוחות

 ניהול סיכונים .י

 האחראי על ניהול הסיכונים בחברה הינו עובד החברה, מר עמית בן נתן, כלכלן בהשכלתו.

 הגדלת היבוא של פירות וירקות ,בהתאם לפרסומים אודות הרפורמה בחקלאותז לעיל, כמפורט בסעיף 

 (סיכונים שהחברה מבטחת) גידולים החקלאיםה להגדיל את חדירת המזיקים והמחלות לעלוללמדינה 

בנוסף קיים חשש  .שיבוטחוומנגד לקיטון בשטחים העתידיות לגידול בהיקפי התביעות  ,וכתוצאה מכך

להתפשטות מחלות בבעלי חיים כתוצאה מהפסקת הביטוחים הקולקטיביים, שנעשים באמצעות המועצות, 

א יקבע הסדר אחר במסגרת הרפורמה למועצות החקלאיות. ביטוחים קולקטיביים בבעלי חיים במידה ול

מאפשרים ניטור ומעקב מדויק יותר אחר התפשטות של מחלות וקביעת כלים לטיפול בעת התפרצות 

 .מחלות

 למעט האמור לעיל, בתקופת הדוח, לא חלו שינויים מהותיים בסיכונים שעלולים להשפיע על החברה.

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

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

או הסתמכות וכו' בנוגע לדיווחים כאמור, לא תהיה אסמכתא ליצירת זכות כלשהי של החברה או צדדים 

מדינה ויתר הנכסים שבידי החברה או המופעלים או המוחזקים על ידה עבור המדינה או שלישיים כלפי ה

 .אחרים
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 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה .יב

 דירקטוריון החברה הוא האורגן המופקד על בקרת העל בחברה ועל אישור דוחותיה הכספיים של החברה.

דירקטוריון החברה מינה מבין חבריו ועדת מאזן שתפקידה לדון בדוחות הכספיים ועל פי ממצאי דיון זה 

כמו גם לישיבת הדירקטוריון בה נדונים  ,לישיבות ועדת המאזןלתת המלצה לדירקטוריון בקשר לאישורם. 

את  טרש לפרומאושרים הדוחות הכספיים, מוזמנים ונוכחים רואה החשבון המבקר של החברה, הנד

של הדוחות הכספיים והוא עומד לרשות  שעלו מתהליך הסקירה, היו כאלה, ככל שהממצאים העיקריים

חברי ועדת המאזן והדירקטוריון, לפי העניין, בכל שאלה והבהרה הנדרשת בקשר עם הדוחות הכספיים 

 ואישורם.

, לרבות מנכ"ל החברה בחברהם הרלוונטייועדת המאזן בוחנת, באמצעות הצגה מפורטת של נושאי המשרה 

את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי, את ההערכות המהותיות והאומדנים וסמנכ"ל הכספים של החברה, 

את המדיניות החשבונאית שיושמה ושינויים  הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים, את סבירות הנתונים,

 ם ובמידע הנלווה. שחלו בה ואת יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיי

 היבטים שונים של בקרה וניהול סיכונים המשתקפים בדוחות הכספיים.  בוחנתועדת המאזן 

כל החברים בוועדת המאזן הינם דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. לכל חברי הועדה ניסיון 

ולת לקרוא ולהבין דוחות ו/או השכלה מתאימים אשר נבחנו על ידי הדירקטוריון ונמצאו כמתאימים ליכ

 כספיים. 

המליצה ועדת המאזן לדירקטוריון החברה לאשר את הדוחות הכספיים של החברה,  2021, אוגוסטב 23ביום 

 . 2021, יוניב 30ליום 

 הדוחות הכספיים נמסרים לחברי הדירקטוריון מספר ימים לפני מועד אישורם. 

 :הרכב ועדת מאזן לבחינת הדוחות הכספיים

 יו"ר הוועדה -גב' סיון ינקוביץ 

 עדי גרטלמר 

 רויטל בן נתן, דב"ת  גב'

 

 דירקטוריון החברה הסמיך את יו"ר הישיבהבהיעדר מינוי יו"ר דירקטוריון קבוע לחברה על ידי השרים,  )*(
 .לחתום על הדוחות סיון ינקוביץ, הנבחר, הדירקטורית

 .2021באוגוסט,  30תאריך אישור הדוחות הכספיים: 
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 דוח של הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית של דיווח כספי לפי תקנות החברות

 הממשלתיות )דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי(

 2007 -התשס"ח 

לא חלו שינויים שהשפיעו באופן מהותי או  2021ביוני,  30בתקופה של שישה החודשים המסתיימים ביום 

 העשויים להשפיע באופן מהותי על הבקרה הפנימית על דיווח כספי בחברה.

 

 דירקטוריון החברה הסמיך את יו"ר הישיבהבהיעדר מינוי יו"ר דירקטוריון קבוע לחברה על ידי השרים,  )*(
 .לחתום על הדוחות סיון ינקוביץ, הנבחר, הדירקטורית



 

 

 'גחלק 

 דוחות כספיים



 

 

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנט 

 דוחות כספיים ביניים

 2021, יוניב 30ליום 

 בלתי מבוקרים



 

 

 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  - קנט

 2021ביוני,  30ליום ביניים דוחות כספיים 

 בלתי מבוקרים

 תוכן העניינים

 דף

 2-6 הצהרות המנהלים

 7 סקירת דוחות כספיים ביניים

 8-9 דוחות על המצב הכספי

 10 רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות על 

 11 דוחות על השינויים בהון 

 12-13 דוחות על תזרימי המזומנים

 14-30 באורים לדוחות הכספיים ביניים

35-31 נספחים לדוחות הכספיים ביניים
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 *( הצהרת יו"ר הדירקטוריון

 כי: המצהיר, סיון ינקוביץ )**( אני,

של רבעון השני להחברה(  -בע"מ )להלן קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  - קנטשל הדוחות הכספיים בחנתי את  .1
 הדוחות(. -להלן ) 2021שנת 

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר  .2
בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו 

 מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי  .3
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי 

 ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך  אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, .4
גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות 

ידי אחרים בחברה, בפרט -ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על
 הכנה של הדוחות.במהלך תקופת ה

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה,  .5
 בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח  א.
 להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי; כספי העלולים באופן סביר 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד  ב.
 משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

 פי כל דין.-עלאין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, 

 

נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות  *(
 .2005-הכספיים ודוח הדירקטוריון(, תשס"ו

בהיעדר מינוי יו"ר דירקטוריון קבוע לחברה על ידי השרים, דירקטוריון החברה הסמיך את יו"ר הישיבה הנבחר, הדירקטורית סיון  **(
ינקוביץ, לחתום על הדוחות.



 

 3-ג

 *( הצהרת מנכ"ל החברה

 , מצהיר כי:תורג'מן שמואלאני, 

של רבעון השני להחברה(  -בע"מ )להלן קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  - קנטבחנתי את הדוחות הכספיים של  .1
 הדוחות(. -להלן ) 2021שנת 

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר  .2
בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו 

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות. מטעים

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון  .3
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי 

 ת המוצגים בדוחות.ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופו

אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך  .4
גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות 

ידי אחרים בחברה, בפרט -ס לחברה, מובא לידיעתנו עלונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייח
 במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה,  .5
 בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר:

ה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעת א.
 כספי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי; 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד  ב.
 רה.משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החב

 פי כל דין.-אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על

 

נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות  *(
.2005-תשס"והכספיים ודוח הדירקטוריון(, 



 

 4-ג

 *( הכספים של החברה סמנכ"להצהרת 

 אני, דוד בכר, מצהיר כי:

של רבעון השני להחברה(  -בע"מ )להלן קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  - קנטבחנתי את הדוחות הכספיים של  .1
 הדוחות(. -להלן ) 2021שנת 

לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר  בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג .2
בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו 

 מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

 בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון .3
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי 

 ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך  .4
דרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות גילוי הנ

ידי אחרים בחברה, בפרט -ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על
 במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.

לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו  .5
 בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח  א.
 כספי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי; 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבים מנהלים או עובדים אחרים שיש להם תפקיד  ב.
 משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

 פי כל דין.-אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על

 

)דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות  *(
 .2005-הכספיים ודוח הדירקטוריון(, תשס"ו



 

 5-ג

 *( הצהרת המנהל הכללי

 , מצהיר כי:תורג'מן שמואלאני, 

רבעון ל( חברת הביטוח - )להלןבע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  - קנטשל  כספייםה ותאת הדוח בחנתי .1
 הדוחות(. -להלן ) 2021של שנת השני 

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה  .2
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

 כוסה בדוח.לתקופה המ

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של חברת הביטוח לימים 

 ולתקופות המדווחים בדוח.

הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי  אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים .4
 -הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת הביטוח; וכן

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים  )א( 
ל ידי אחרים בחברת הביטוח, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח מובא לידיעתנו ע

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת  )ב(
לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם 

 ;הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכוןם ולהוראות לכללי חשבונאות מקובלי

של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ( ג)
לגבי היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; 

 -וכן

 נוכחיבבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעון הגילינו בדוח כל שינוי  ( ד)
שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של חברת הביטוח 

  -על דיווח כספי; וכן

וועדת אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ול .5
הביקורת של הדירקטוריון של חברת הביטוח, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית 

 על דיווח כספי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  )א( 
לרשום, לעבד, לסכם ולדווח  על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של חברת הביטוח

 -על מידע כספי; וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש  )ב( 
 להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי. 

 ל פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, ע

 

. 2010 ,בנובמבר 25מיום  7-9-2010נוסח ההצהרה בהתאם לחוזר ביטוח   *(



 

 6-ג

 *( הכספים סמנכ"להצהרת 

 אני, דוד בכר, מצהיר כי:

רבעון ל( חברת הביטוח - בע"מ )להלןקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  - קנטשל  כספייםה ותאת הדוח בחנתי .1
 הדוחות(. -להלן ) 2021של שנת השני 

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה  .2
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

 לתקופה המכוסה בדוח.

ל ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות בהתבסס ע .3
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של חברת הביטוח לימים 

 ולתקופות המדווחים בדוח.

תם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביע .4
 -הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת הביטוח; וכן

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים  )א( 
וח, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברת הביט

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת  )ב(
לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם 

 ;וק ההון, ביטוח וחסכוןהממונה על שלכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות 

של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ( ג)
לגבי היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; 

 -וכן

 נוכחייטוח על דיווח כספי שאירע ברבעון הגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הב ( ד)
שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של חברת הביטוח 

  -על דיווח כספי; וכן

אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת  .5
ריון של חברת הביטוח, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית הביקורת של הדירקטו

 על דיווח כספי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  )א( 
ח על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של חברת הביטוח לרשום, לעבד, לסכם ולדוו

 -על מידע כספי; וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש  )ב( 
 להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי. 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 .2010 ,בנובמבר 25מיום  2010-9-7ההצהרה בהתאם לחוזר ביטוח נוסח   *(



 

 7-ג

 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  - קנט 

 מבוא

החברה(, הכולל את  -בע"מ )להלן קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  - קנטסקרנו את המידע הכספי המצורף של 
ואת הדוחות התמציתיים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר,  2021ביוני,  30הדוח התמציתי על המצב הכספי ליום 

השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון 
 IAS 34נהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי והה

 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון"דיווח כספי לתקופות ביניים" ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי  -
ב לחוק החברות 33סעיף אם להוראות ובהת 1981-בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי . חוזרי רשות החברות הממשלתיותול 1975 -הממשלתיות, התשל"ה
 לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו.

 היקף הסקירה

של מידע כספי  "סקירה -של לשכת רואי חשבון בישראל  2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל( 
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופת ביניים מורכבת 
מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. 

קורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר בי
ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. 

 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 חישוב העתודה לביטוח נזקי טבע

ושבת בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, )חישוב העתודה לביטוח נזקי טבע בחקלאות מח
 .IFRS-, אשר אינה עומדת בקנה אחד עם הנחיות תקני ה2013-עתודות ביטוח בביטוח כללי(, התשע"ג

 מסקנה

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו  פרט לאמור לעיל, בהתבסס על סקירתנו,
בהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ו IAS 34מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ערוך,
 1981 -בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכוןידי 

 רשות החברות הממשלתיות. ולחוזרי 1975 -ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה33ובהתאם להוראות סעיף 

 



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 

 8-ג

 על המצב הכספי ביניים דוחות

 נכסים
ר 2020 בדצמבר 31 ליום בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020ביוני  30 ליום בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2021ביוני  30 ליום נספח הנושא  מבוק

 
 ליום 

 ביוני 30
 ליום

 בדצמבר 31
  2021 2020 2020 
 מבוקר בלתי מבוקר  

 ש"חאלפי  נספח 

 2,981 2,408 2,283  נכסים לא מוחשיים

 1,631 1,730 1,889  נכסי מסים נדחים

 10,523 10,841 10,304  רכוש קבוע

 758 1,499 960  נכסי ביטוח משנה 

 743 13,354 12,538  חייבים ויתרות חובה

     פרמיות לגבייה:

 33,152 33,194 37,183  מגדלים ומועצות
 - 44,351 -  החשב הכללי -האוצר 

    א' השקעות פיננסיות:

 632,824 607,047 637,180  נכסי חוב סחירים
 87,873 87,807 111,451  מניות

 119,052 60,896 164,919  אחרות

 839,749 755,750 913,550  סה"כ השקעות פיננסיות

 86,455 49,832 48,577  מזומנים ושווי מזומנים

 975,992 912,959 1,027,284  סך כל הנכסים

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 

 9-ג

 על המצב הכספיביניים דוחות 

 הון והתחייבויות
 מבוקר אלפי ש"ח 2020בדצמבר  31ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020 ביוני 30 ליום בלתי מבוקר אלפי ש"ח 1220 ביוני 30 ליום נספח הנושא

 
 ליום 

 ביוני 30
 ליום

 בדצמבר 31
  2021 2020 2020 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי  נספח 

 הון

 הון מניות

 

6,444 6,444 6,444 

 2,919 2,910 2,969  יתרת עודפים

 9,363 9,354 9,413  סך כל ההון 

 התחייבויות

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח:

 803,590 694,842 819,493 ד' עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות

 92,704 167,944 141,583 ג', ד' תביעות תלויות

 1,766 1,787 1,841  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 143 212 288  שוטפיםהתחייבויות בגין מיסים 

 68,426 38,820 54,666  זכאים ויתרות זכות

 966,629 903,605 1,017,871  סך כל ההתחייבויות

 975,992 912,959 1,027,284  סך כל ההון וההתחייבויות

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

 

בהיעדר מינוי יו"ר דירקטוריון קבוע לחברה על ידי השרים, דירקטוריון החברה הסמיך את יו"ר הישיבה הנבחר,  (*
 הדירקטורית סיון ינקוביץ, לחתום על הדוחות.



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 

 10-ג

 אחר כוללרווח או הפסד ורווח על ביניים דוחות 

ימו חודשים 6-ל הנושא ם שהסתי ניה 2021ביוני  30 ביו רווח למ ימו חודשים 6-ל בלתי מבוקר אלפי ש"ח למעט נתוני  ם שהסתי ניה 2020ביוני  30 ביו רווח למ ימו חודשים 3-ל בלתי מבוקר אלפי ש"ח למעט נתוני  ם שהסתי ניה 2021ביוני  30 ביו רווח למ ימו חודשים 3-ל בלתי מבוקר אלפי ש"ח למעט נתוני  ם שהסתי ניהבלתי מבוקר א 2020ביוני  30 ביו רווח למ  לפי ש"ח למעט נתוני 
 לשנה שהסתיימה

בוקר 2020 בדצמבר 31 ביום ני רווח למניה מ "ח למעט נתו  אלפי ש

 

 חודשים 6-ל
 שהסתיימו

 ביוני 30 ביום

 חודשים 3-ל
 שהסתיימו

 ביוני 30 ביום

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

 2021 2020 2021 2020 2020 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 (למניה נתוני רווחלמעט ) ש"חאלפי  

 -פרמיות שהורווחו ברוטו
 182,139 46,369 46,190 90,690 89,771 מחקלאים 

 210,893 54,646 58,148 106,948 111,683 מהשתתפות הממשלה

 201,454 197,638 104,338 101,015 393,032 

 35,018 8,619 8,834 16,842 16,943 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 358,014 92,396 95,504 180,796 184,511 פרמיות שהורווחו בשייר

 3,368 25,819 20,840 (36,573) 40,452 רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 343 83 85 160 169 הכנסות מעמלות מביטוח משנה

 361,725 118,298 116,429 144,383 225,132 סך כל ההכנסות

 314,069 156,805 49,198 222,603 193,715 , ברוטוושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוחתשלומים 

 חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין
 (1,102) 93 - 199 - וסלמונלה בלול ניוקאסלברפת החלב,  ברוצלוזיס ביטוח

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 1,284 560 12 1,601 202 ביטוח בהתחייבויות בגין חוזי

 313,887 156,152 49,186 220,803 193,513 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 4,554 868 1,161 2,174 2,390 הוצאות שיווק
 25,527 6,072 6,215 12,379 13,237 הוצאות הנהלה וכלליות

 343,968 163,092 56,562 235,356 209,140 סך כל ההוצאות

 17,757 (44,794) 59,867 (90,973) 15,992  רווח )הפסד( לפני העברה מעתודות )לעתודות(
 (17,751) 44,969 (59,767) 90,997 (15,903) העברה מעתודות )לעתודות( ביטוח נזקי טבע בחקלאות

 6 175 100 24 89 רווח לפני מסים על ההכנסה
 16 65 38 19 39 מסים על ההכנסה 

 (10) 110 62 5 50 נקי רווח )הפסד( 

 כולל אחר:)הפסד(  רווח
 89 (52) - 53 - מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי)הפסד(  רווח

 (30) 18 - (18) - השפעת המס

 59 (34) - 35 - כולל אחר, נטוהפסד( ) רווחסה"כ 

 49 76 62 40 50 סה"כ רווח כולל

      למניה:רווח 
 (0.00) 0.03 0.02 0.00 0.01 (ש"חלמניה )ברווח 

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 

 11-ג

 על השינויים בהון ביניים דוחות 

ן מניות  הנושא  אלפי ש"חסה"כ  אלפי ש"חיתרת עודפים  אלפי ש"חהו

 סה"כ יתרת עודפים הון מניות 
 אלפי ש"ח 

 9,363 2,919 6,444 ()מבוקר 2021בינואר,  1יתרה ליום 

 50 50 - נקי רווח
 - - - כולל אחר, נטו רווח

 50 50 - כולל רווחסה"כ 

 9,413 2,969 6,444 (מבוקרבלתי ) 2021, יוניב 30יתרה ליום 

 9,314 2,870 6,444 ()מבוקר 2020בינואר,  1יתרה ליום 

 5 5 - נקי רווח
 35 35 - כולל אחר, נטו רווח

 40 40 - כולל רווחסה"כ 
 9,354 2,910 6,444 )בלתי מבוקר( 2020, ביוני 30יתרה ליום 

 9,351 2,907 6,444 )בלתי מבוקר( 2021, אפרילב 1יתרה ליום 

 62 62 - נקי רווח
 - - - כולל אחר, נטו רווח

 62 62 - כולל רווחסה"כ 
 9,413 2,969 6,444 )בלתי מבוקר( 2021, ביוני 30יתרה ליום 

 9,278 2,834 6,444 מבוקר(בלתי ) 2020, אפרילב 1יתרה ליום 

 110 110 - נקי רווח
 (34) (34) - כולל אחר, נטו הפסד
 76 76 - כולל רווחסה"כ 

 9,354 2,910 6,444 )בלתי מבוקר( 2020, ביוני 30יתרה ליום 

 9,314 2,870 6,444 )מבוקר( 2020בינואר,  1יתרה ליום 

 (10) (10) - נקי הפסד
 59 59 - כולל אחר, נטו רווחסה"כ 
 49 49 - כולל רווחסה"כ 

 9,363 2,919 6,444 )מבוקר( 2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

 ביניים. המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים 



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 

 12-ג

 על תזרימי המזומניםביניים דוחות 

ימו חודשים 6-ל נספח הנושא ם שהסתי ימו חודשים 6-ל בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2021ביוני  30 ביו ם שהסתי ימו חודשים 3-ל בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020ביוני  30 ביו ם שהסתי ימו חודשים 3-ל בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2021ביוני  30 ביו ם שהסתי  ש"חאלפי  מבוקר 2020 בדצמבר 31 ביום לשנה שהסתיימה בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020ביוני  30 ביו

  
 שהסתיימו חודשים 6-ל

 ביוני 30 ביום
 שהסתיימו חודשים 3-ל

 ביוני 30 ביום

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2021 2020 2021 2020 2020 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי  נספח 

 (1,684) 6,706 (7,475) (39,906) (37,474) א תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (2,172) (293) (103) (685) (178)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 (372) (14) (175) (260) (226)  רכישת רכוש קבוע 

 (2,544) (307) (278) (945) (404)  השקעהששימשו לפעילות מזומנים נטו 

 (4,228) 6,399 (7,753) (40,851) (37,878)  מזומניםבמזומנים ושווי  (ירידהעלייה )

לתחילת  מזומנים ושווי מזומנים יתרת 
 90,683 43,433 56,330 90,683 86,455  התקופה

 מזומנים ושווי מזומנים יתרת 
 86,455 49,832 48,577 49,832 48,577  התקופהלסוף 

ביניים. המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 

 13-ג

 על תזרימי המזומניםביניים דוחות 

ימו חודשים 6-ל הנושא ם שהסתי ימו חודשים 6-ל בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2021ביוני  30 ביו ם שהסתי ימו חודשים 3-ל בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020ביוני  30 ביו ם שהסתי ימו חודשים 3-ל בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2021ביוני  30 ביו ם שהסתי  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020ביוני  30 ביו
 לשנה שהסתיימה

"ח 2020 בדצמבר 31 ביום בוקר אלפי ש  מ

 

 חודשים 6-ל
 שהסתיימו

 ביוני 30 ביום

 חודשים 3-ל
 שהסתיימו

 ביוני 30 ביום

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

 2021 2020 2021 2020 2020 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ש"חאלפי  
 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת -ספח א נ

 (10) 110 62 5 50 לתקופה )הפסד( רווח

 התאמות לסעיפי רווח והפסד:
 הפסדים )רווחים(, נטו מהשקעות פיננסיות:

 1,364 (14,104) (6,834) 16,173 (8,755) נכסי חוב סחירים
 (1,225) (6,339) (7,951) 13,902 (15,724) מניות

 (5,371) (5,935) (6,617) 5,635 (16,622) השקעות אחרות

 פחת והפחתות:

 855 211 227 425 445 רכוש קבוע
 1,844 473 436 930 876 נכסים בלתי מוחשיים

 17,751 (44,969) 59,767 (90,997) 15,903 בעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות (קיטוןגידול )
 9,656 78,732 (44,998) 84,896 48,879 בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח (קיטון)גידול 
 220 160 (12) (521) (202) בנכסי ביטוח משנה)גידול( קיטון 

 106 46 38 91 75 התחייבויות בשל הטבות לעובדיםשינוי ב
 21 65 38 19 39  מסים על ההכנסה

 שינויים בסעיפים מאזניים אחרים

 (63,287) 5,476 (35,548) (11,060) (42,623) נטו של השקעות פיננסיות ,רכישות
 3,464 (14,370) 11,729 (40,929) (4,031) קיטון )גידול( בפרמיות לגבייה

 (183) 4,180 4,901 (12,794) (11,795) בחייבים ויתרות חובה )גידול( קיטון
 12,695 (920) 13,607 (16,911) (13,760) בזכאים ויתרות זכות קיטון

מזומנים  סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי
 (22,090) 2,706 (11,217) (51,141) (47,295) מפעילות שוטפת 

 מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור:

 18,062 3,282 3,081 9,871 8,893 ריבית שהתקבלה
 196 (23) (89) 180 (152) מסים שהתקבלו )ששולמו( 

 2,158 631 688 1,179 1,030 שהתקבל דיבידנד

 20,416 3,890 3,680 11,230 9,771 סך הכול מזומנים ששולמו והתקבלו

 ( שנבעו מפעילותלפעילות ששימשו)מזומנים נטו 
 (1,684) 6,706 (7,475) (39,906) (37,474) שוטפת

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 

 14-ג

 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 לליכ -: 1אור ב

 שישה ושלושהשל  ותולתקופ 2021ביוני,  30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  א. 
דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר  -באותו תאריך )להלן  וחודשים שהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2020בדצמבר,  31לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים(. -ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן 

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

הממשלה( כפי שמתקבלות מעת לעת. בנוסף, כחברת  -הממשלתיות, ולהחלטות ממשלת ישראל )להלן 
והתקנות  1981-יים )ביטוח(, התשמ"אביטוח, כפופה החברה להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננס

 פיו.-שהותקנו על

דוח תיאור עסקי תאגיד בדוח התקופתי  –לפרק א  25.1בהתאם להסכם אסונות טבע, כמפורט בסעיף  
, במקרה של סיום הסכם אסונות טבע בין החברה לבין המדינה, המדינה תהיה רשאית 2020לשנת 

ונות טבע אשר תשמש את המדינה כעתודה לביטוח לחלק מהעתודה לנזקי טבע המיוחס למסלול אס
 או לתשלום פיצויים לחקלאים בלבד.

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

 השפעות נגיף הקורונה על החברה  ג. 

השפעה מועטה על פעילות החברה. השפעת הנגיף  2020להתפשטות נגיף הקורונה שהחלה בשנת 
, ובאופן היערכות החברה לנתינת 2020הייתה בעיקר בהפסדים ובתנודתיות בהשקעות בשנת 

השירותים מבתי העובדים וממשרדי החברה, אשר מותאמת בהתאם לגלי ההתפשטות וההנחיות 
 שניתנות. 

אינם כוללים כיסוי לנזקים ישירים או עקיפים שיגרמו ללקוחות החברה מהתפשטות  ביטוחי החברה
 הנגיף.

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים א.

"דיווח כספי לתקופות  - 34הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  
ביניים", למעט מדידת העתודה בגין נזקי טבע בחקלאות המחושבת בהתאם לתקנות הפיקוח על 

ואשר אינה עומדת  2013 -שירותים פיננסיים )ביטוח(, )חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי(, התשע"ג
, ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, IFRS-אחד עם הנחיות תקני ה בקנה

, ובהתאם 1981 -ביטוח וחיסכון בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א
ולחוזרי רשות החברות  1975 -ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה33להוראות לסעיף 

 הממשלתיות.

דות חושבו בהתאם לתקנות כאמור והוראות הפיקוח הקובעות טווח לחישוב עתודות לחברה העתו 
העוסקת בביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות בלבד. בהתאם לחישוב האמור, נכון ליום הדוח, סכום 

-מיליון ש"ח וסכום העתודה המקסימלית הינו בסך כ 543-העתודה המינימלית הנדרשת הינו בסך כ
 ש"ח. מיליון 1,984

 2020 ביוני 30וליום  2020בדצמבר  31, ליום 2021 יוניב 30העתודה המוצגת בדוחות הכספיים ליום 
מיליון ש"ח בהתאמה, מבוססת על עודף מצטבר  695 -מיליון ש"ח ו 804מיליון ש"ח,  819-בסך כ

 לעיל.בפעילות החברה בביטוח נזקי טבע, על מנת לפצות נזקים עתידיים ונמצאת בטווח האמור 

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה בעריכת 
 הדוחות הכספיים השנתיים.



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 15-ג

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 עונתיות  ב.

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

 תקופת הביטוח.פני של ההכנסה על 

ות, לא במרכיבי ההוצאות האחרים, כגון תביעות, ובמרכיבי ההכנסות האחרים, כגון הכנסות מהשקע
 .תוצאות החברהקיימת עונתיות מובהקת, ולכן גם לא קיימת עונתיות מובהקת ב

 תיקונים לתקני חשבונאות קיימים יישום לראשונה של .ג

 מסים על ההכנסה IAS 12 –תיקון ל 

, מסים על ההכנסה )להלן: 12תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -פרסם ה 2021בחודש במאי  
IAS 12 או "התקן"( אשר מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה לראשונה' במסים נדחים המובא בסעיפים ""

 )להלן: "התיקון"(. IAS 12ל  24 -ו 15

הכרה בנכסי והתחייבויות  IAS 12במסגרת הנחיות ההכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים, מחריג  
לראשונה בנכסים והתחייבויות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים מסוימים הנובעים מההכרה 

בעסקאות מסוימות. חריג זה מכונה 'חריג ההכרה לראשונה'. התיקון מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה 
לראשונה' ומבהיר כי הוא אינו חל על הכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים הנובעים מעסקה אשר 

חובה ובזכות גם אם הם עומדים אינה צירוף עסקים ואשר בגינה נוצרים הפרשים זמניים שווים ב
 ביתר תנאי החריג. 

או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי.  2023בינואר  1התיקון ייושם בתקופות שנתיות המתחילות ביום  
התיקון ייושם החל מתחילת תקופת  -בנוגע לעסקאות חכירה והכרה בהתחייבות בגין פירוק ושיקום 

ספיים בהם התיקון יושם לראשונה, תוך זקיפת ההשפעה הדיווח המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכ
המצטברת של היישום לראשונה ליתרת הפתיחה של העודפים )או רכיב אחר בהון, ככל שרלוונטי( 

 למועד זה.

 להערכת החברה, לתיקון לעיל אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.

 םחדשים בתקופה שלפני יישומ IFRSגילוי לתקני  .ד

 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות IAS 8-תיקון ל

: מדיניות חשבונאית, 8תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -, פרסם ה2021בחודש פברואר  
התיקון(. מטרת התיקון הינה להציג הגדרה חדשה  –שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות )להלן 

 חשבונאיים". של המונח "אומדנים 
אומדנים חשבונאיים מוגדרים כ"סכומים כספיים בדוחות הכספיים הכפופים לאי ודאות במדידה". 
התיקון מבהיר מהם שינויים באומדנים חשבונאיים וכיצד הם נבדלים משינויים במדיניות החשבונאית 

 ומתיקוני טעויות.
והוא חל על  2023בינואר  1ביום התיקון ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות 

שינויים במדיניות חשבונאות ובאומדנים חשבונאיים המתרחשים בתחילת אותה תקופה או אחריה. 
  .יישום מוקדם אפשרי



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 16-ג

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 שיעורי השינוי שחלו במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין היציג של הדולר )ארה"ב( .ה
ם הנושא באחוזי ם מדד המחירים לצרכן מדד בגין  ע באחוזי באחוזים מדד המחירים לצרכן מדד ידו דולר ארה"ב  ציג של ה  שער חליפין י

 שער חליפין  

 יציג של מדד המחירים לצרכן 

 הדולר ארה"ב מדד ידוע מדד בגין 

 % 

 לשישה חודשים שהסתיימו ביום:

 1.4 1.4 1.6 2021ביוני,  30

 0.3 (7.0) (8.0) 2020ביוני,  30

 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום:

 (2.2) 1.3 0.8 2021ביוני,  30

 (8.2) (2.0) (7.0) 2020ביוני,  30

 (0.7) (6.0) (7.0) 2020בדצמבר,  31ימה ביום ילשנה שהסת

  



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 17-ג

 מגזרי פעילות -: 3באור 

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

 תוצאות הפעילות לפי מגזרים
ם 6-ל הנושא ימו ביו ת * בלתי מבוקר אלפי ש"ח ביטוח 2021, ביוני 30 חודשים שהסתי ם 6-ל נזקי טבע בחקלאו ימו ביו ם 6-ל אחר בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2021, ביוני 30 חודשים שהסתי ימו ביו "ח 2021, ביוני 30 חודשים שהסתי בוקר אלפי ש  סה"כ בלתי מ

 
 חודשים שהסתיימו ביום 6-ל

 2021ביוני,  30

 

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ אחר )*(בחקלאות

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 201,454 - 201,454 פרמיות שהורווחו ברוטו
 16,943 - 16,943 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 184,511 - 184,511 בשיירפרמיות שהורווחו 

 40,452 89 40,363 מהשקעות, נטו והכנסות מימוןרווחים 
 169 - 169 הכנסות מעמלות מביטוח משנה

 225,132 89 225,043 כנסותהסך כל ה

 193,715 - 193,715 ברוטו ,בהתחייבויות בגין חוזי ביטוחתשלומים ושינוי 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 202 - 202 בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 193,513 - 193,513 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 2,390 - 2,390 הוצאות שיווק

 13,237 - 13,237 הוצאות הנהלה וכלליות

 209,140 - 209,140 סך כל ההוצאות

 15,992 89 15,903 לעתודות לפני העברה רווח 

 (15,903) - (15,903) עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותלהעברה 

 89 89 - לפני מסים על ההכנסהרווח 
 - - - כולל אחר לפני מסים על ההכנסה רווח
 89 89 - לפני מסים על ההכנסה כולל רווח

 2020, יוניב 30ליום  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
 :)בלתי מבוקר(

  819,493 -  819,493 עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות
  141,583 -  141,583 תביעות תלויות

 960 - 960 ביטוח משנהנכסי  -בניכוי

 140,623 - 140,623 סה"כ

  960,116 -  960,116 סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח, בשייר

 .8באור ב ראהלמסלולי הביטוח אסונות טבע ונזקי טבע  ,פירוט פעילות ביטוח נזקי טבע בחקלאות )*(



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 18-ג

 )המשך( מגזרי פעילות  -: 3באור 

 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים
ם 6-ל הנושא ימו ביו ת * בלתי מבוקר אלפי ש"ח ביטוח 2021ביוני,  30 חודשים שהסתי ם 6-ל נזקי טבע בחקלאו ימו ביו ם 6-ל אחר בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2021ביוני,  30 חודשים שהסתי ימו ביו "ח 2021ביוני,  30 חודשים שהסתי בוקר אלפי ש  סה"כ בלתי מ

 
 חודשים שהסתיימו ביום 6-ל

 2020ביוני,  30

 

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ אחר )*(בחקלאות

 מבוקרבלתי  

 אלפי ש"ח 

 197,638 - 197,638 פרמיות שהורווחו ברוטו
 16,842 - 16,842 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 180,796 - 180,796 בשיירפרמיות שהורווחו 

 (36,573) 77 (36,650) מהשקעות, נטו והכנסות מימון רווחים )הפסדים(
 160 - 160 הכנסות מעמלות מביטוח משנה

 144,383 77 144,306 כנסותהכל הסך 

 222,603 - 222,603 ברוטו ,תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין 
 199 - 199 ולברפת החלב, ניוקאסל וסלמונלה בל ברוצלוזיס ביטוח

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 1,601 - 1,601 בגין חוזי ביטוחבהתחייבויות 

 220,803 - 220,803 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 2,174 - 2,174 הוצאות שיווק

 12,379 - 12,379 הוצאות הנהלה וכלליות

 235,356 - 235,356 סך כל ההוצאות

 (90,973) 77 (91,050) לעתודות לפני העברה  רווח )הפסד(

 90,997 - 90,997 עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותמהעברה 

 24 77 (53) לפני מסים על ההכנסה רווח )הפסד(
 53 - 53 כולל אחר לפני מסים על ההכנסה רווח
 77 77 - לפני מסים על ההכנסה כולל רווח

 2020, יוניב 30ליום  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
 :)בלתי מבוקר(

  694,842 -  694,842 בגין נזקי טבע בחקלאותעתודות ביטוח 
  167,944 -  167,944 תביעות תלויות

  1,499 -  1,499 ביטוח משנהנכסי  -בניכוי

 166,445 - 166,445 סה"כ

  861,287 -  861,287 סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח, בשייר

 .8באור ב ראהלמסלולי הביטוח אסונות טבע ונזקי טבע  ,פירוט פעילות ביטוח נזקי טבע בחקלאות )*(



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 19-ג

 )המשך( מגזרי פעילות  -: 3באור 

 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים
םחודשים  3-ל הנושא ימו ביו ת * בלתי מבוקר אלפי ש"ח ביטוח 2021, ביוני 30 שהסתי ם 3-ל נזקי טבע בחקלאו ימו ביו ם 3-ל אחר בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2021, ביוני 30 חודשים שהסתי ימו ביו "ח 2021, ביוני 30 חודשים שהסתי בוקר אלפי ש  סה"כ בלתי מ

 
 חודשים שהסתיימו ביום 3-ל

 2021ביוני,  30

 

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ אחר )*(בחקלאות

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 104,338 - 104,338 פרמיות שהורווחו ברוטו
 8,834 - 8,834 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 95,504 - 95,504 בשיירפרמיות שהורווחו 

 20,840 100 20,740 מהשקעות, נטו והכנסות מימון רווחים
 85 - 85 משנה הכנסות מעמלות מביטוח

 116,429 100 116,329 כנסותהסך כל ה

 49,198 - 49,198 ברוטו ,תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 12 - 12 בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 49,186 - 49,186 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 1,161 - 1,161 הוצאות שיווק

 6,215 - 6,215 הוצאות הנהלה וכלליות

 56,562 - 56,562 סך כל ההוצאות

 59,867 100 59,767 לעתודות לפני העברה  רווח

 (59,767) - (59,767) עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותלהעברה 

 100 100 - לפני מסים על ההכנסה רווח
 - - - כולל אחר לפני מסים על ההכנסה רווח

 100 100 - לפני מסים על ההכנסה כוללרווח 

 .8באור ב ראהלמסלולי הביטוח אסונות טבע ונזקי טבע  ,פירוט פעילות ביטוח נזקי טבע בחקלאות )*(



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 20-ג

 )המשך( מגזרי פעילות  -: 3באור 

 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים
ם 3-ל הנושא ימו ביו ת * בלתי מבוקר אלפי ש"ח ביטוח 2020ביוני,  30 חודשים שהסתי ם 3-ל נזקי טבע בחקלאו ימו ביו ם 3-ל אחר בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020ביוני,  30 חודשים שהסתי ימו ביו "ח 2020ביוני,  30 חודשים שהסתי בוקר אלפי ש  סה"כ בלתי מ

 
 חודשים שהסתיימו ביום 3-ל

 2020ביוני,  30

 

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ אחר )*(בחקלאות

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 101,015 - 101,015 פרמיות שהורווחו ברוטו
 8,619 - 8,619 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 92,396 - 92,396 בשיירפרמיות שהורווחו 

 25,819 123 25,696 מהשקעות, נטו והכנסות מימון רווחים
 83 - 83 הכנסות מעמלות מביטוח משנה

 118,298 123 118,175 כנסותהסך כל ה

 156,805 - 156,805 ברוטו ,תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין 
 93 - 93 ולברפת החלב, ניוקאסל וסלמונלה בל ברוצלוזיסביטוח 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 560 - 560 בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 156,152 - 156,152 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 868 - 868 הוצאות שיווק

 6,072 - 6,072 הוצאות הנהלה וכלליות

 163,092 - 163,092 ההוצאותסך כל 

 (44,794) 123 (44,917) לעתודות לפני העברה )הפסד( רווח 

 44,969 - 44,969 עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותמהעברה 

 175 123 52 לפני מסים על ההכנסה רווח
 (52) - (52) כולל אחר לפני מסים על ההכנסה הפסד
 123 123 - לפני מסים על ההכנסה כוללרווח 

 .8באור ב ראהלמסלולי הביטוח אסונות טבע ונזקי טבע  ,פירוט פעילות ביטוח נזקי טבע בחקלאות )*(



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 21-ג

 )המשך( מגזרי פעילות  -: 3באור 

 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים
ת )*(  2020בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  הנושא נזקי טבע בחקלאו "חאחר  2020בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  אלפי ש"חביטוח   אלפי ש"חסה"כ  2020בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  אלפי ש

 2020בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  

 

 ביטוח
נזקי טבע 

 סה"כ אחר בחקלאות)*(

 אלפי ש"ח 
  393,032 -  393,032 פרמיות שהורווחו ברוטו

  35,018 -  35,018  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

  358,014 -  358,014 פרמיות שהורווחו בשייר

 3,368 95 3,273 מהשקעות, נטו והכנסות מימון רווחים
  343 - 343  הכנסות מעמלות מביטוח משנה

  361,725 95 630,361 כנסותהסך כל ה

  314,069 -  314,069 בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטותשלומים ושינוי 

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין 
 (1,102) - (1,102) ברפת החלב, ניוקאסל וסלמונלה בלול ברוצלוזיסביטוח 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 
  1,284 -  1,284 בגין חוזי ביטוח

  313,887 -  313,887 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

  4,554 -  4,554 הוצאות שיווק
  25,527 -  25,527 הוצאות הנהלה וכלליות

  343,968 -  343,968 סך כל ההוצאות

  17,757 95  17,662 רווח לפני העברה לעתודות 

 (17,751) - (17,751) העברה לעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות

 6 95 (89) לפני מסים על ההכנסה)הפסד( רווח 

 89 - 89 כולל אחר לפני מסים על ההכנסה רווח

 95 95 - רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

 :2020בדצמבר,  31ליום  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  803,590 -  803,590 עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות

  92,704 -  92,704 תביעות תלויות
 758 - 758 ביטוח משנה -בניכוי

 91,946 - 91,946 

  895,536 -  895,536 סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח, בשייר

 .8באור ב ראהלמסלולי הביטוח אסונות טבע ונזקי טבע  ,פירוט פעילות ביטוח נזקי טבע בחקלאות )*(



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 22-ג

  ון ודרישות הוןה -: 4באור 

ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את מדיניות  א.
לדרישות הון הנקבעות  הוכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית. החברה כפופ, פעילותה

 .הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכוןעל ידי 

הפיקוח על שרותים  הוראותנתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם ללהלן   .ב
 פיננסים.

ר 2020בדצמבר  31ליום  בלתי מבוקר 2021ביוני  30ליום  הנושא  מבוק

 ליום  ליום  

 2020בדצמבר,  31 2021ביוני,  30 

 מבוקר בלתי מבוקר 

   
 9,363 9,413 על פי התקנות המחושבהסכום 
 7,000 7,000 פי התקנות-על הנדרשהסכום 

 2,363 2,413 ליום הדוח עודף

 ייעוד רווחים ודיבידנדים:
הכנסותיה  וכלבעלי המניות על פי תקנון ההתאגדות, אסור לחברה לחלק רווחים או דיבידנד ל

 משמשים לביצוע מטרותיה. ורכושה

עצמי ההון הקובע כי  רעון של מבטח,יפ הוראות בדבר הון עצמי לכושר 2018-1-3ביטוח חוזר 
מדמי הביטוח שלה הם בענף נזקי טבע  90%נדרש לכושר פירעון לחברה ממשלתית שלפחות ה

נדרש בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים המזערי הבחקלאות לא יפחת מההון העצמי 
להלן תקנות ) 2018-פיננסיים )ביטוח()הון עצמי מזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח(, התשע"ח

מיליון ש"ח לחברה  7וקובעות סך של  2018באפריל  25אשר פורסמו ביום הון עצמי מזערי( 
  .כאמור

 )Solvency II(רעון כלכלי ימשטר כושר פ .ג

וזאת בנוסף  Solvency IIחל על החברה משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס  2016החל משנת 
 הקיים.למשטר ההון 

פורסמו הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברות ביטוח מבוסס  2017בחודש יוני 
Solvency II  חוזר סולבנסי"(, לפיהן חברת ביטוח תקיים משטר כושר פירעון כלכלי  -)להלן"

 להוראות כאמור.  בהתאם

חולו על חברות ביטוח ממשלתיות לא י 2017בפברואר,  6-בהתאם לחוזר הממונה מיום ה
 הוראות הנדבך הראשון הכמותי שעינינו יחס כושר פירעון מבוסס סיכון.

 םימכשירים פיננסי -: 5באור 

 השקעות פיננסיות 

 שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות

הטבלה דלהלן מציגה ניתוח של הנכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. הרמות השונות הוגדרו 
 באופן הבא:

  שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים  - 1רמה
 זהים.

  1, שאינם כלולים ברמה בעקיפין או במישריןשווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים,  - 2רמה 
 לעיל.

  שוק נצפים. שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני - 3רמה 

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, פרמיות לגבייה, חייבים ויתרות חובה ונכסי 
 מיסים שוטפים, תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 23-ג

 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 5באור 

 )המשך(השקעות פיננסיות 

 )המשך( פיננסיים בחלוקה לרמותשווי הוגן של נכסים 

 הנמדדים בשווי הוגן לפי הסיווגים כדלקמן:  הפיננסיים במכשיריםהחברה מחזיקה 

 סה"כ בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2021ביוני,  30ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 3רמה  2021ביוני,  30ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2רמה  2021ביוני,  30ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 1רמה  2021ביוני,  30ליום  '

 2021ביוני,  30ליום  
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  
 בלתי מבוקר 
 ש"חאלפי  

 637,180 - - 637,180 נכסי חוב סחירים
 111,451 - - 111,451 מניות

 164,919 9,982 - 154,937 אחרות

 913,550 9,982 - 903,568 סך הכל
 סה"כ בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020ביוני,  30ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 3רמה  2020ביוני,  30ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2רמה  2020ביוני,  30ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 1רמה  2020ביוני,  30ליום  הנושא

 2020ביוני,  30ליום  
 סה"כ 3 רמה 2רמה  1רמה  
 בלתי מבוקר 
 ש"חאלפי  

 607,047 - - 607,047 נכסי חוב סחירים
 87,807 - - 87,807 מניות

 60,896 9,633 - 51,263 אחרות

 755,750 9,633 - 746,117 סך הכל
 סה"כ בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020בדצמבר  31ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 3רמה  2020בדצמבר  31ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2רמה  2020בדצמבר  31ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 1רמה  2020בדצמבר  31ליום  הנושא

 2020, דצמברב 31ליום  
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  
 מבוקר 
 ש"חאלפי  

 632,824 - - 632,824 נכסי חוב סחירים
 87,873 - - 87,873 מניות

 119,052 9,627 - 109,425 אחרות

 839,749 9,627 - 830,122 סך הכל



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 24-ג

 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 5באור 

 )המשך(השקעות פיננסיות אחרות 

 )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות

 3ברמה  בשווי הוגן דרך רווח והפסדהנמדדים נכסים פיננסים 

 הנושא

השקעות 
 פיננסיות אחרות

  מבוקר בלתי 
  אלפי ש"ח 

 9,627 2021בינואר,  1יתרה ליום 
 300 ברווח או הפסד  שהוכרו סך הרווחים

 1,004 רכישות
 (949) פדיונות

 9,982 2021, ביוני 30יתרה ליום 

 הנושא

השקעות 
 פיננסיות אחרות

  בלתי מבוקר 
  אלפי ש"ח 

 8,468 2020בינואר,  1יתרה ליום 
 104 ברווח או הפסד  שהוכרו סך הרווחים

 1,323 רכישות
 (262) פדיונות

 9,633 2020, ביוני 30יתרה ליום 

 הנושא

השקעות 
 פיננסיות אחרות

  בלתי מבוקר 
  אלפי ש"ח 

 9,724 2021, אפרילב 1יתרה ליום 

 45 ברווח או הפסד  שהוכרו הרווחיםסך 
 619 רכישות
 (406) פדיונות

 9,982 2021, ביוני 30יתרה ליום 
  

 הנושא

השקעות 
 פיננסיות אחרות

  בלתי מבוקר 
  אלפי ש"ח 

 9,067 2020, אפרילב 1יתרה ליום 
 (30) ברווח או הפסד  שהוכרו ההפסדיםסך 

 858 רכישות
 (262) פדיונות

 9,633 2020, ביוני 30יתרה ליום 
פסד הנושא ן דרך רווח וה בשווי הוג רות נכסים פיננסים  בוקר השקעות פיננסיות אח "ח בלתי מ  אלפי ש

 הנושא

השקעות 
 פיננסיות אחרות

  מבוקר 
  אלפי ש"ח 

 8,468 2021בינואר,  1יתרה ליום 
 64 ברווח או הפסד  שהוכרו סך הרווחים

 2,358 רכישות
 (1,263) פדיונות

 9,627 2021, דצמברב 13יתרה ליום 



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 25-ג

 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 5באור 

 )המשך(השקעות פיננסיות אחרות 

 טכניקות הערכה

השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסים מוסדרים נקבע על ידי מחירי השוק 
בתאריך הדיווח. בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל, השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש בשיטות 
הערכה. שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק, התייחסות לשווי 

 שוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו, היוון תזרימי מזומנים או שיטות הערכה אחרות. ה

 נכסי חוב שאינם סחירים

השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד וכן של נכסי חוב 
ד נקבעים באמצעות היוון פיננסים שאינם סחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן ניתן לצרכי באור בלב

אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם. שערי ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות 
חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לניירות ערך בתל אביב. 

כתה במכרז, שפורסם על ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שז
 ידי משרד האוצר, להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים.

 בתקופת הדוח ולאחריו משמעותיים אירועים  -: 6באור 

  מדינהה תקציב .א

הרפורמה בחקלאות, שאושרה בממשלה במסגרת אישור התקציב ושעתידה לעבור לאישור 
ותוצאות החברה החקלאים הסיכונים  ,הגידולים ,על היקף השטחיםהכנסת, צפויה להשפיע 

  .תןקיים קושי להעריך את היקף השפע ,שלב זהשב ,העתידיות

 תביעות תלויות ותשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח .ב

קופת הדוח, אשר כללה את עיקר תקופת החורף של השנה, שרר מזג אוויר חם יחסית בת .1
חבים של המדינה. עקב כך, בהיעדר מנות קור מספקות, פחתו יבולי הפירות באזורים נר

באופן משמעותי. אירוע אשר מבוטח על ידי החברה במסגרת מסלול אסונות טבע ומוערך 
מיליון ש"ח. השפעה נוספת לירידה ביבול הינה קיטון בכמות  62 -בתביעות בהיקף של כ

 -ובכ 2021מיליון ש"ח לכל שנת  6 -פירות בכהמבוטחת ובפרמיה במסלול נזקי טבע בענף ה
ג' וכן באור  -מיליון ש"ח בפרמיות שהורווחו בתקופת הדוח. לפירוט נוסף ראה נספח ב' ו 3
 לדוחות הכספיים. 8

יפו לתביעה -, ניתן פסק דין )חלקי( בבית המשפט המחוזי בתל אביב2021לפברואר,  28ביום  .2
ביטוח ישראליות )החברה אינה נמנית בהן(. מהות התביעה חברות  5ייצוגית שהוגשה כנגד 

)א( לחוק חוזה הביטוח, 28היא בפרשנות המילים: "יום מסירת התביעה" כאמור בסעיף 
הימים שלאחריהם יחול תשלום של תוספת ריבית והצמדה  30לצורך מנין  1981-התשמ"א

הביטוח. בית המשפט  בתשלומי תגמולי 1961-בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א
פסק כי פרשנות המילים: "יום מסירת התביעה" היא המועד שבו התקבלה לראשונה בחברת 
הביטוח או אצל סוכן הביטוח, לפי המוקדם, פניה המעידה על כך, שהמבוטח )או צד ג או 
המוטב( מעוניין לקבל את תגמולי הביטוח, ללא צורך בצירוף מסמך כלשהו. לצד זאת כאשר 

)ב( לחוק 28לי הביטוח חושבו כערכם במועד שלאחר קרות מקרה הביטוח, יחול סעיף תגמו
חוזה הביטוח, ויתווספו עליהם הפרשי ריבית מאותו תאריך בלבד. להערכת החברה, 
בהתבסס על חוות דעת משפטית שנתקבלה, ככל ובעתיד תוגש כנגד החברה תביעה בעניין, 

יכך לא כללה החברה הפרשה למהות העניין יותר סביר מאשר לא שהתביעה תידחה, לפ
 בדוחותיה הכספיים.

בנוסך לכך, לחברה קיימים מספר הליכים משפטיים אשר החברה היא צד להם, בהם החברה  .3
נתבעת לשלם תגמולי ביטוח בהתבסס על פוליסות הביטוח אותן היא שיווקה, ותביעות 

הניתנות על ידי יועציה  נוספות. החברה כוללת הפרשות מתאימות בהתאם להערכות
 המשפטיים.

 מיסים על ההכנסה -: 7באור 

 ובכללם החברה:  כספיים מוסדות החלים על הסטטוטוריים המס שיעורי להלן
רות שנה ם שיעור מס חב ם מס רווח שיעור באחוזי דות כספיים באחוזי ם שיעור מס כולל במוס  באחוזי

 

שיעור 
מס 

 חברות
 שיעור

 מס רווח

שיעור מס כולל 
במוסדות 

 כספיים
 % שנה

 34.19 17.00 23.00 ואילך 2018



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 26-ג

 פירוט הפעילות לפי מסלולי הביטוח  -: 8באור 
בע אלפי ש"ח 2021, ביוני 30לשישה חודשים שהסתיימו ביום  נזקי טבע אלפי ש"ח 2021, ביוני 30לשישה חודשים שהסתיימו ביום  הנושא בחקלאות סה"כ אלפי ש"ח ביטוח 2021, ביוני 30חודשים שהסתיימו ביום לשישה  אסון ט  נזקי טבע 

 ,יוניב 30ביום חודשים שהסתיימו  ישהלש 
2021 

 בלתי מבוקר 

 

 אסון טבע נזקי טבע

 ביטוח
נזקי טבע 
בחקלאות 

 סה"כ
 אלפי ש"ח 

 201,454 89,797 111,657 פרמיות שהורווחו ברוטו
 16,943 4,780 12,163  ידי מבטחי משנהפרמיות שהורווחו על 

 184,511 85,017 99,494 פרמיות שהורווחו בשייר

 40,363 14,744 25,619 מהשקעות, נטו והכנסות מימון רווחים
 169 - 169 הכנסות מעמלות מבטחי משנה

 225,043 99,761 125,282 סך כל ההכנסות 

 193,715 111,780 81,935 ברוטותשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 202 - 202 בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 193,513 111,780 81,733 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 2,390 1,065 1,325 הוצאות שיווק
 13,237 5,903 7,334 הוצאות הנהלה וכלליות

 209,140 118,748 90,392 כל ההוצאותסך 

 15,903 (18,987) 34,890 עתודות מלפני העברה  (הפסדרווח )

 ביטוח נזקי טבע (עתודותמעתודות )להעברה 
 בחקלאות

(34,890) 18,987 (15,903) 

 - - - לפני מסים על ההכנסה רווח

 - - - כולל אחר לפני מסים על ההכנסהרווח 

 - - - על ההכנסה רווח כולל לפני מסים

 עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות
 803,590 244,220 559,370 2021בינואר,  1יתרה ליום 

 15,903 (18,987) 34,890 לתקופההעברה 
 819,493 225,233 594,260 2021, ביוני 30יתרה ליום 



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 27-ג

 )המשך( הביטוחפירוט הפעילות לפי מסלולי  -: 8באור 
בע אלפי ש"ח 2020ביוני,  30לשישה חודשים שהסתיימו ביום  נזקי טבע אלפי ש"ח 2020ביוני,  30לשישה חודשים שהסתיימו ביום  הנושא  אסון ט

 ביטוח 2020ביוני,  30לשישה חודשים שהסתיימו ביום 
"ח לאות סה"כ אלפי ש בחק  נזקי טבע 

 ,ביוני 30ביום ישה חודשים שהסתיימו לש 
2020 

 בלתי מבוקר 

 

 אסון טבע נזקי טבע

 ביטוח
נזקי טבע 
בחקלאות 

 סה"כ
 אלפי ש"ח 

 197,638 81,569 116,069 פרמיות שהורווחו ברוטו
 16,842 4,173 12,669  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 180,796 77,396 103,400 פרמיות שהורווחו בשייר

 (36,650) (16,148) (20,502) מהשקעות, נטו והכנסות מימון הפסדים
 160 - 160 הכנסות מעמלות מבטחי משנה

 144,306 61,248 83,058 סך כל ההכנסות 

 222,603 132,847 89,756 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין 
וסלמונלה  ברפת החלב, ניוקאסל וזיסברוצלביטוח 

 199 199 - בלול

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 1,601 - 1,601 בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 220,803 132,648 88,155 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 2,174 897 1,277 הוצאות שיווק
 12,379 5,096 7,283 וכלליותהוצאות הנהלה 

 235,356 138,641 96,715 סך כל ההוצאות

 (91,050) (77,393) (13,657) עתודות מלפני העברה  הפסד

 90,997 77,393 13,604 עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותמהעברה 

 (53) - (53) לפני מסים על ההכנסה הפסד

 53 - 53 רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

 - - - רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

 עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות
 785,839 278,072 507,767 2020בינואר,  1יתרה ליום 

 (90,997) (77,393) (13,604) לתקופההעברה 
 694,842 200,679 494,163 2020, ביוני 30יתרה ליום 



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 28-ג

 )המשך( פירוט הפעילות לפי מסלולי הביטוח -: 8באור 
ת טבע אלפי ש 2021, ביוני 30לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  ח"נזקי טבע אלפי ש 2021, ביוני 30לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  הנושא בחקלאות סה"כ אלפי ש ביטוח 2021, ביוני 30לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  ח"אסונו  ח"נזקי טבע 

 
 ביוםחודשים שהסתיימו  3-ל

 2021, ביוני 30 

 בלתי מבוקר 

 נזקי טבע 
אסונות 

 טבע

 ביטוח
נזקי טבע 
בחקלאות 

 סה"כ

 ח"אלפי ש 

 104,338 47,017 57,321 פרמיות שהורווחו ברוטו
 8,834 2,578 6,256 שהורווחו על ידי מבטחי משנהפרמיות 

 95,504 44,439 51,065 בשיירפרמיות שהורווחו 

 20,740 7,292 13,448 מהשקעות, נטו והכנסות מימון רווחים
 85 - 85 הכנסות מעמלות מבטחי משנה

 116,329 51,731 64,598 סך כל ההכנסות 

 49,198 25,840 23,358 ביטוח ברוטותשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין 
וסלמונלה  ברפת החלב, ניוקאסל וזיסביטוח ברוצל

 (199) (199) - בלול

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 12 - 12 בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 49,186 25,840 23,346 ביטוח בשיירתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 1,161 524 637 הוצאות שיווק
 6,215 2,810 3,405 הוצאות הנהלה וכלליות

 56,562 29,174 27,388 סך כל ההוצאות

 59,797 22,557 37,210 עתודות ללפני העברה  רווח

 (59,797) (22,557) (37,210) ביטוח נזקי טבע בחקלאות עתודותלהעברה 

 - - - לפני מסים על ההכנסהרווח 

 - - - כולל אחר לפני מסים על ההכנסה רווח

 - - - רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

    עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות
 759,726 202,676 557,050 2021, אפרילב 1יתרה ליום 

 59,797 22,557 37,210 תקופההעברה ל
 2021, יוניב 30יתרה ליום 

594,260 225,233 819,493 
  



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 29-ג

 )המשך( פירוט הפעילות לפי מסלולי הביטוח -: 8באור 
ת טבע אלפי ש 2020ביוני,  30לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  ח"נזקי טבע אלפי ש 2020ביוני,  30לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  הנושא  ח"אסונו

 ביטוח 2020ביוני,  30לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 
לאות סה"כ אלפי ש בחק  ח"נזקי טבע 

 
 ביוםחודשים שהסתיימו  3-ל

 2020, ביוני 30 

 בלתי מבוקר 

 אסונות טבע נזקי טבע 

 ביטוח
נזקי טבע 
בחקלאות 

 סה"כ

 ח"אלפי ש 

 101,015 41,842 59,173 פרמיות שהורווחו ברוטו
 8,619 2,111 6,508 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 92,396 39,731 52,665 בשיירפרמיות שהורווחו 

 25,696 9,924 15,772 מהשקעות, נטו והכנסות מימון רווחים
 83 - 83 הכנסות מעמלות מבטחי משנה

 118,175 49,655 68,520 סך כל ההכנסות 

 156,805 110,321 46,484 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין ביטוח 
 93 93 - וסלמונלה בלול ברפת החלב, ניוקאסל וזיסברוצל

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 560 - 560 בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 156,152 110,228 45,924 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 868 360 508 הוצאות שיווק
 6,072 2,526 3,546 הוצאות הנהלה וכלליות

 163,092 113,114 49,978 סך כל ההוצאות

 (44,917) (63,459) 18,542 )לעתודות(לפני העברה מעתודות  רווח )הפסד(

ביטוח נזקי טבע )לעתודות(  עתודותמהעברה 
 44,969 63,459 (18,490) בחקלאות

 52 - 52 על ההכנסה רווח לפני מסים

 (52) - (52) כולל אחר לפני מסים על ההכנסה הפסד

 - - - רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

    עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות
 739,811 264,138 475,673 2020, אפרילב 1יתרה ליום 

 (44,969) (63,459) 18,490 תקופההעברה ל

 694,842 200,679 494,163 2020, יוניב 30יתרה ליום 
  



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 30-ג

  (המשך) פירוט הפעילות לפי מסלולי הביטוח -: 8באור 
"ח 2020בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  הנושא  אסון טבע אלפי ש"ח 2020בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  נזקי טבע אלפי ש

 ביטוח 2020בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 
לאות סה"כ  בחק "חנזקי טבע   אלפי ש

בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  
2020 

 

 אסונות טבע נזקי טבע

 ביטוח
נזקי טבע 
בחקלאות 

 סה"כ
 אלפי ש"ח 

 מבוקר 
 393,032 168,232 224,800 פרמיות שהורווחו ברוטו

 35,018 8,785 26,233 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 358,014 159,447 198,567 פרמיות שהורווחו בשייר

 343 - 343 הכנסות מעמלות מבטחי משנה
 3,273 (647) 3,920 מהשקעות, נטו והכנסות מימון)הפסדים( רווחים 

 361,630 158,800 202,830 סך כל ההכנסות

 314,069 178,697 135,372 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין 
וסלמונלה  ברפת החלב, ניוקאסל וזיסביטוח ברוצל

 (1,102) (1,102) - בלול

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 1,284 - 1,284 בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 313,887 179,799 134,088 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 4,554 1,949 2,605 הוצאות שיווק
 25,527 10,904 14,623 הוצאות הנהלה וכלליות

 343,968 192,652 151,316 סך כל ההוצאות

 17,662 (33,852) 51,514 רווח )הפסד( לפני העברה מעתודות )לעתודות(

 (17,751) 33,852 (51,603) העברה מעתודות )לעתודות( ביטוח נזקי טבע בחקלאות

 (89) - (89) הפסד לפני מסים על ההכנסה

 89 - 89 רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

 - - - רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

 עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות
 785,839 278,072 507,767 2020בינואר,  1יתרה ליום 

 17,751 (33,852) 51,603 העברה לשנה

 803,590 244,220 559,370 2020בדצמבר,  31יתרה ליום 



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 
 נספחים לדוחות הכספיים ביניים

 31-ג

 פירוט השקעות פיננסיות -ספח א': נ

  נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסדהשקעות פיננסיות ההרכב  א.

 הנושא
 ש"חאלפי  בלתי מבוקר 2020 ביוני 31ליום  ש"חאלפי  בלתי מבוקר 2021 ביוני 31ליום 

 ליום
ר 2020 בדצמבר 31 בוק  מ

 ביוני 31ליום  
 ליום

 בדצמבר 31
 2021 2020 2020 
 מבוקר בלתי מבוקר 

 ש"חאלפי  

 632,824 607,047 637,180 )ב'(נכסי חוב סחירים 
 87,873 87,807 111,451 )ג'( מניות

 119,052 60,896 164,919 )ד'( אחרות

 839,749 755,750 913,550 סה"כ

 נכסי חוב סחירים ב.
ר 2020בדצמבר  31 ליום בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020ביוני  30ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2021ביוני  30ליום  הנושא  מבוק

 
 ביוני 30ליום 

 ליום
 בדצמבר 31

 2021 2020 2020 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 הפסדובשווי הוגן דרך רווח  נמדדים
   :לראשונהבעת ההכרה שיועדו 

 

 366,134 358,526 342,442 אגרות חוב ממשלתיות

 266,690 248,521 294,738 אגרות חוב אחרות שאינן ניתנות להמרה

 632,824 607,047 637,180 סך הכל נכסי חוב סחירים

 מניות .ג
 מבוקר אלפי ש"ח 2020בדצמבר  31 ליום בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020ביוני  30ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2021ביוני  30ליום  הנושא

 
 ביוני 30ליום 

 ליום
 בדצמבר 31

 2021 2020 2020 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
 בעת ההכרה לראשונה:

  

 

 87,873 87,807 111,451 סך הכל מניות
  



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 
 נספחים לדוחות הכספיים ביניים

 32-ג

 )המשך( השקעות פיננסיותפירוט  -נספח א': 

 השקעות פיננסיות אחרות .ד
 מבוקר אלפי ש"ח 2020בדצמבר  31 ליום בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020ביוני  30ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 1220ביוני  30ליום  הנושא

 
 ביוני 30ליום 

 ליום 
 בדצמבר 31

 2021 2020 2020 
 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח סחירות

  שיועדו מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 בעת ההכרה לראשונה:

 השקעות פיננסיות סחירות:

 100,120 49,623 122,988 סל קרנות
 9,305 1,640 31,949 תעודות השתתפות בקרנות נאמנות

 109,425 51,263 154,937 סך הכול
    סחירות:שאינן השקעות פיננסיות 

 9,627 9,633 9,982 קרנות השקעה

 119,052 60,896 164,919 השקעות פיננסיות אחרותסה"כ 



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 
 נספחים לדוחות הכספיים ביניים

 33-ג

 שהורווחו ברוטו פרמיות -:נספח ב'
 הנושא

"ח 2021ביוני  30ביום  החודשים שהסתיימו 6-ל בוקר אלפי ש החודשים שהסתיימו 6-ל בלתי מ  
"ח 2020ביוני  30ביום  בוקר אלפי ש בלתי מ  

 מבוקר אלפי ש"ח 2020בדצמבר  31 לשנה שהסתיימה ביום

 
 החודשים שהסתיימו 6-ל

 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

 2021 2020 2020 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 8,512 4,089 4,229 מדגה
 30,626 15,256 14,422 פירות

 12,956 6,497 5,905 בקר
 52,525 22,447 22,966 ירקות

 9,942 4,482 4,417 לול
 10,442 5,151 5,834 אבוקדו

 1,745 875 879 צמחי נוי 
 5,985 3,009 3,008 בננות
 15,036 8,376 7,168 הדרים
 1,195 473 413 כותנה

 1,425 649 792 גפן היין
 8,033 5,164 5,576 פלחה

 3,165 1,538 1,644 בתי צמיחה
 364 184 241 משתלות
 748 371 383 זיתי שמן

 718 316 299 אגוזי אדמה
 361 180 162 דבש דבורים
 638 319 323 בקר במרעה

 4,561 4,561 4,317 ביטוח הכנסה - פלחה
 301 122 163 צאן

 7,800 3,900 3,900 לול סלמונלה
 4,001 2,001 2,000 לול ניוקאסל

 660 330 330 וזיסבקר ברוצל
 400 400 400 נזקי הצפות בעמק בית נטופה

 182,139 90,690 89,771 סך הכל מחקלאים

 210,893 106,948 111,683 השתתפות הממשלה

 393,032 197,638 201,454 הורווחו ברוטו ש סך כל פרמיות
 ההרכב:
 מחקלאים:שהורווחו פרמיות 

 39,207 19,173 20,817  אסונות טבע
 142,932 71,517 68,954 נזקי טבע

 182,139 90,690 89,771 מחקלאיםשהורווחו סך הכל פרמיות 
 השתתפות הממשלה:

 129,025 62,396 68,980 פרמיות אסונות טבע
 81,868 44,552 42,703 פרמיות נזקי טבע

 210,893 106,948 111,683 סך הכל השתתפות הממשלה

 393,032 197,638 201,454 שהורווחו פרמיות סך הכל

 השתתפות הממשלה בפרמיות
)זהה  35%שיעור השתתפות הממשלה בפרמיות בגין ביטוח נזקי טבע הינו  -בגין ביטוח נזקי טבע 

הגידול )בין  (, למעט בענפי ביטוח הכנסה לפלחה שבו שעורי ההשתתפות משתנים לפי איזורלאשתקד
 (. בביטוח מבנים, בתי צמיחה וסיכוני אש אין השתתפות ממשלה.80% -ל 40%

 80%שיעור השתתפות הממשלה בפרמיות בגין ביטוח אסונות טבע הינו  - בגין ביטוח אסונות טבע
  .35%)זהה לאשתקד(. בסלמונלה שעור ההשתתפות בפרמיות הינו 

 בתקציבים שהוגדרו.השתתפויות הממשלה בפרמיות מוגבלות 



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 
 נספחים לדוחות הכספיים ביניים

 34-ג

 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו -:נספח ג'

"ח 2021ביוני  30 חודשים שהסתיימו ביום 6-ל תשלומים הנושא בוקר אלפי ש יות ליום בלתי מ יות מבוקר אלפי ש"ח 2020בדצמבר  31 תביעות תלו בהתחייבויות סה"כ  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2021ביוני  30 ליום תביעות תלו נוי  ימו 6-לתשלומים ושי ם שהסתי בהתחייבויות סה"כ  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2021ביוני  30ביום  חודשי נוי  ימו 6-לתשלומים ושי ם שהסתי תיימה ביום בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020ביוני  30ביום  חודשי עות לשנה שהס בוקר 2020בדצמבר  31 סה"כ תבי "ח מ  אלפי ש

 

 תשלומים
 6-ל

חודשים 
 שהסתיימו

 ביום
 ביוני 30

תביעות 
תלויות 

 ליום
31 

 בדצמבר

תביעות 
 תלויות
 ליום

 ביוני 30

תשלומים ושינוי סה"כ 
 בהתחייבויות

 חודשים 6-ל
 שהסתיימו

 ביוני 30 ביום

סה"כ 
תביעות 
לשנה 

 שהסתיימה
 ביום
31 

 בדצמבר

 2021 2020 2021 2021 2020 2020 

 
 בלתי
 מבוקר מבוקר

בלתי 
 מבוקר בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש"ח 

 9,660 3,151 720 4,124 6,247 2,843 מדגה
 68,811 48,227 67,968 61,603 11,044 17,409 פירות

 16,132 8,067 6,010 603 1,131 6,538 בקר
 73,404 52,798 52,155 16,758 8,440 43,837 ירקות 

 2,098 1,638 2,735 1,256 616 2,095 לול
 38,031 35,609 6,842 21,025 32,160 17,977 אבוקדו
 1,883 1,239 146 241 389 294 נויצמחי 
 619 896 483 345 476 614 בננות
 29,328 27,429 2,848 5,812 19,443 16,479 הדרים
 (47) (47) 78 - - 78 כותנה

 5,375 792 1,085 899 209 395 גפן היין
 4,280 3,612 3,507 3,429 1,031 1,109 פלחה

 1,282 1,706 1,199 500 230 929 בתי צמיחה
 (31) (50) - - 19 19 משתלות
 1,669 (276) 1,065 981 82 166 זיתי שמן

 252 - - - - - אגוזי אדמה 
 2,548 1,018 744 339 746 1,151 בקר במרעה
 358 334 70 - - 70 דבש דבורים

 11,206 6,400 25,998 12,209 - 13,789 ביטוח הכנסה -פלחה 
 467 255 295 18 17 294 צאן

 10,959 8,150 4,076 2,282 1,947 3,741 לול סלמונלה
 8,753 4,676 4,224 2,721 3,936 5,439 סלאלול ניוק

 2,230 1,255 763 328 41 476 וזיסבקר ברוצל
 1,120 1,120 - - - - נזקי הצפות בעמק בית נטופה

 290,387 207,999 183,011 135,473 88,204 135,742 סה"כ
 הוצאות ישירות ועקיפות

 23,682 14,604 10,704 6,110 4,500 9,094 בגין ישוב תביעות

 314,069 222,603 193,715 141,583 92,704 144,836 סך הכל תביעות לתקופה

"ח 2021ביוני  30 לשישה חודשים שהסתיימו ביום הנושא בוקר אלפי ש "ח 2020ביוני  30לשישה חודשים שהסתיימו ביום  בלתי מ בוקר אלפי ש  בלתי מ
ם  לשנה שהסתיימה ביו

"ח 2020בדצמבר  31 בוקר אלפי ש  מ

 

חודשים  6-ל
 שהסתיימו

 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

 2021 2020 2020 
 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    :תשלומים ושינוי בהתחייבויותסך הכל 

 178,697 847,132 111,780 אסונות טבע
 135,372 89,756 81,935 נזקי טבע

 193,715 222,603 314,069 



 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט 
 נספחים לדוחות הכספיים ביניים

 35-ג

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח -נספח ד':

"ח 2021ביוני,  30ליום  הנושא בוקר אלפי ש "ח 2021ביוני,  30ליום  ברוטו בלתי מ בוקר אלפי ש  שייר בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2021ביוני,  30ליום  ביטוח משנה בלתי מ

 2021ביוני,  30ליום  

 שייר ביטוח משנה ברוטו 

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 
 עתודות ביטוח:
 594,260 - 594,260 בגין נזקי טבע 

 225,233 - 225,233 בגין אסונות טבע

 819,493 - 819,493 הכול עתודות ביטוחסך 

 תביעות תלויות:
 31,318 960 32,278 בגין נזקי טבע 

 109,305 - 109,305 בגין אסונות טבע

 140,623 960 141,583 סך הכול תביעות תלויות

 960,116 960 961,076 סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח 

 הנושא

"ח 2020ביוני,  30ליום  בוקר אלפי ש "ח 2020ביוני,  30ליום  ברוטו בלתי מ בוקר אלפי ש  שייר בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020ביוני,  30ליום  ביטוח משנה בלתי מ

 2020ביוני,  30ליום  

 שייר ביטוח משנה ברוטו 

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 
 עתודות ביטוח:
 494,163 - 494,163 בגין נזקי טבע 

 200,679 - 200,679 בגין אסונות טבע

 694,842 - 694,842 סך הכול עתודות ביטוח

 תביעות תלויות:
 48,922 1,499 50,421 בגין נזקי טבע 

 117,523 - 117,523 בגין אסונות טבע

 166,445 1,499 167,944 סך הכול תביעות תלויות

 861,287 1,499 862,786 סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח 

רוטו בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020בדצמבר  31ליום  הנושא  שייר בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020בדצמבר  31ליום  ביטוח משנה בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020בדצמבר  31ליום  ב

 2020בדצמבר,  31ליום  

 שייר ביטוח משנה ברוטו 

 מבוקר 

 אלפי ש"ח 
 עתודות ביטוח:
 559,370 - 559,370 בגין נזקי טבע 

 244,220 - 244,220 בגין אסונות טבע

 803,590 - 803,590 סך הכול עתודות ביטוח

 תביעות תלויות:
 17,730 758 18,488 בגין נזקי טבע 

 74,216 - 74,216 בגין אסונות טבע

 סך הכול תביעות תלויות
92,704 758 91,946 

 895,536 758 896,294 סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח 



 

 

 'דחלק 

 דוח ביצוע תקציב



 

 1-ד

 דוח ביצוע תקציב
 וואת התקציב להוצאות בפועלהש

 2021 ביוני 30ליום 

 עודף/)חוסר( תחזית ביצוע ביצוע לתקופה תקציב שנתי הנושא
 -פרמיות שהורווחו ברוטו

 (7,397) 178,631 89,771 186,028 מחקלאים 
 499 218,601 111,683 218,102 מהשתתפות הממשלה

 404,130 201,454 397,232 (6,898) 
 (1,397) 34,627 16,943 36,024 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 (5,501) 362,605 184,511 368,106 פרמיות שהורווחו בשייר
 (28) 322 169 350 הכנסות מעמלות ביטוח משנה 

 32,372 48,532 40,452 16,160 רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
 26,843 411,459 225,132 384,616 סך כל ההכנסות 

 42,166 345,264 193,715 303,098 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
בתשלומים ובשינוי חלקם של מבטחי המשנה 

 202 202 202 - בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 41,964 345,062 193,513 303,098 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
 (300) 5,422 2,390 5,722 הוצאות שיווק

 - 28,330 13,237 28,330 הוצאות הנהלה וכלליות
 41,664 378,814 209,140 337,150 סך כל ההוצאות

 (14,821) 32,645 15,992 47,466 רווח לפני העברה לעתודות ביטוח 
 14,816 (32,462) (15,903) (47,278) העברה לעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות

 (5) 183 89 188 רווח לפני מסים על ההכנסה
 7 71 39 64 מסים על ההכנסה 

 (12) 112 50 124 רווח נקי 

 - - - - רווח כולל אחר, נטו 

 (12) 112 50 124 רווח כולל  ה"כס

 עודף ביצוע לתקופה תקציב שנתי הנושא
 :תקציב השקעות

 160 40 200 ריהוט ,ציוד ושינויים משרדיים
 3,201 364 3,565 מחשב חומרה ותוכנה 

 300 - 300 שיפוץ בניין

 3,661 404 4,065 סה"כ

 הסברים לסטיות מהותיות

 .הוצאות החברה, תלויות במידה רבה בהיקפי התביעות בתקופה המדווחת ומשתנות ללא עונתיות מובהקת ברבעונים
( לעניין היקף תביעות גבוה במסלול אסונות טבע אשר נבע מיבול נמוך בענף הפירות ואשר הקטין 1ב' ) 6ראה באור 

וירידה  תעריפיםמיליון ש"ח. בנוסף קיימת ירידה בפרמיות בענף הבקר כתוצאה מהוזלת  6 -את ההכנסות הצפויות בכ
 .בענף ההדרים כתוצאה מקיטון בשטחים המבוטחים

 

 2021באוגוסט,  30 אביב,תל 

הנבחר,  דירקטוריון החברה הסמיך את יו"ר הישיבהבהיעדר מינוי יו"ר דירקטוריון קבוע לחברה על ידי השרים,  )*(
 .לחתום על הדוחות סיון ינקוביץ, הדירקטורית


