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 2302, במאי 03
י"וד ד ןח  ו י ר ו ט ק  ר

ם  ו י 1ל ס  3 ר מ 2ב 1 3 2 
 

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

בהתאם לחוק ,  2012במרס 00לתקופה שנסתיימה ביום , הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

רשות החברות  לחוזרי, "(חוק החברות הממשלתיות: "להלן) 0791-ה"התשל, החברות הממשלתיות

לתקנות , דוחות כספיים –בכללן חוזר חשבונאות וכספים "( רשות החברות: "להלן)הממשלתיות 

ולחוזרי הממונה על שוק ההון ביטוח , 0771 -ח"התשנ, (פרטי דין וחשבון)הפיקוח על עסקי ביטוח 

ות החברות הדוח כולל את המידע הנדרש בהוראות חוזרי רש"(. המפקח על הביטוח:"להלן)וחסכון 

 .בנוסף למידע הנדרש מגילוי בדבר אומדנים חשבונאים קריטיים, וחוזרי המפקח

 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי חברה .א

ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות , החברה פועלת בתחום פעילות אחד, 2302במרס  31נכון ליום 

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

מבטחת החברה את מרבית הייצור החקלאי ובעלי חיים ואת רוב , במסגרת זו.על הביטוח

 . כנגד נזקי טבע שונים בתחומי הצומח והחי, החקלאים בישראל

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

הרישיון לעסוק בביטוח מפני אובדן רכוש ניתן כרישיון . היבול החקלאיהדרוש לצורך ייצור 

ומותנה בכך שסך דמי הביטוח בענף זה , ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות, נלווה לרישיון העיקרי

החברה מקפידה לעמוד . מהסך הכולל של דמי הביטוח של החברה 03%מעל , בכל עת, לא תעלה

התיר המפקח להפעיל את תוכנית ביטוח פלחה כולל מסלול  2337בחודש נובמבר . בדרישה זו

אישור התוכנית ניתן לשנה אחת  . ביטוח הכנסה במסגרת רישיון ביטוח נזקי טבע הקיים

 . ובתומה נתקבל אישור לשנתיים נוספות

חברות , הלקוחות העיקריים של החברה הנם חקלאיים פרטיים. אלף לקוחות 01 -לחברה כ

 . החקלאיות וארגונים חקלאיים שונים המועצות, חקלאיות

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

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

 .לחקלאים

. עיקרי של החברההנה הלקוח "( הצמחים מועצת: "להלן)המועצה לייצור צמחים ושיווקם 

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

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

בהתחשב שהמועצות החקלאיות והארגונים החקלאיים מהווים מקור הכנסה משמעותי של 

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

. אשר יחייב התארגנות שיווקית אחרת, של החברה
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 מידע כללי

מקולות ההצבעה  13%המקנה לה , אחת של החברה' מחזיקה מנית יסוד א, מדינת ישראל

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

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

. ר דירקטוריון החברה"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, ומכוח

 . לעת

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

והתקנות שמותקנות מכוחו מעת לעת ולהוראות "( הפיקוח חוק: "להלן) 0710-א"התשמ

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

 .בחקלאות

 פוליסות הביטוח .0.א

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

כאשר במרבית , "אסונות טבע"וביטוח " נזקי טבע"הביטוחים מחולקים לביטוח 

ממשלת ישראל . חים מורחביםהביטוחים הללו קיימים ביטוחים בסיסיים בצד ביטו

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

 .בשיעור משתנה

בתחילתה של כל שנה משרד החקלאות קובע את שיעור השתתפות , 2332החל משנת 

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

בהתאם לכך קיבלה החברה הודעות מטעם . קציב העומד לרשותו באותה שנהוהת

 01%בפרמיות ביטוח נזקי טבע יהיה  2302, 2300לפיו שיעור ההשתתפות לשנים , המדינה

לכך שהתקציב , בין היתר, השתתפות המדינה כאמור כפופה. מגובה הפרמיה הכוללת

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

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

נכללה השתתפות הממשלה בהתאם , בתקופת הדוח. חזתה החברה בהערכות שהועברו

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

בהתאם להסכמים שנחתמו בין  13%ת אסונות טבע הינה השתתפות המדינה בפוליסו

 "(.  הסכם אסונות טבע: "להלן) 2333החברה לממשלת ישראל החל משנת 

במהלך התקופה חידשה החברה את ביטוחיה בהתאם לענפים הקיימים ונמכרו ביטוחים 

 . בסיסיים דרך מועצות היצור והארגונים החקלאיים

רה אפשרות למבוטחיה להתקשר בביטוחים רבית ענפי הביטוח מעניקה החבבמ

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

במעבר מחקלאות  אוהמתבט, לאור השינוי המבני שעובר הענף. 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, לרשות החקלאים

 . נתונים המתקבלים מן המועצות הללונרכשים באמצעות מועצות הייצור ומבוסס על 
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הביטוח מבטיח . החלה החברה לבטח ביטוח הכנסה לענף הפלחה 2337בחודש דצמבר 

לביטוח זה . לדונם המשתנה בהתאם לאזור הגידול בארץ תלחקלאי הכנסה מינימאלי

, בנוסף. בהתאם לאזור הגידול 13%ל  23%ישנה השתתפות ממשלה בפרמיה הנעה בין 

בניכוי )תתפת בסכום התביעות החורגות מעל סכומי הפרמיות הכוללים הממשלה מש

בהתאם לכך נקבע בפוליסה כי סך , ₪מיליון  23בסכום של עד ( ח"הוצאות עד מיליון ש

בתוספת , בניכוי הוצאות, הנזקים המבוטחים לא יעלה על סכום הפרמיות הכוללות

.  תקרת השתתפות של קנט-₪ מיליון  2השתתפות המדינה בתביעות כאמור ובתוספת 

תקופת הביטוח הינה במחצית הראשונה של השנה ובהתאם לכך נפרסות הכנסות החברה 

בתקופת הדוח היקף הנזקים המוערכים בביטוח זה אינו צפוי לחרוג מעבר . מביטוח זה

 . להכנסות מפרמיות לפיכך לא צפויה השתתפות המדינה בתביעות

 

 ביטוח משנה

באמצעות ביטוחי , הסיכונים הביטוחיים שהיא נוטלת על עצמה החברה פועלת להקטנת

(. STOP LOSS)הפסדים מסוג עוצר חוזי ביטוח משנה עיקר בבמשתמשת  חברהה. משנה

החשב : "להלן) במשרד האוצר על ידי החשב הכללילחברה הן ניתן הביטוחי הכיסוי 

רות עם מבטחי המשנה ההתקש .חברות מסחריות זרות לביטוחי משנההן על ידי ו"( הכללי

 . נערכת על בסיס שנתי

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

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

 :2302 -ו 2300להלן טבלת  ביטוח עוצר הפסדים שנרכשו על ידי החברה בשנים 

 
שיעור הנזקים  משנה  מבטחי פוליסות

 מהפרמיות

שיעור כיסוי 

 2133בשנת 

שיעור כיסוי 

 2132בשנת 

 73% 73% 063%-023% ל"מבטחי משנה בחו נזקי טבע

 73% 73% 233%-063% ל"מבטחי משנה בחו נזקי טבע

 12% 11% 033%-233% ל"מבטחי משנה בחו נזקי טבע

 13% 13% 233%-033% ממשלת ישראל נזקי טבע

 63% 63% 133%-233% ממשלת ישראל ענזקי טב

 63% 3% 033%-233% ל"מבטחי משנה בחו אסונות טבע

 73% 73% 033%-233% ל"מבטחי משנה בחו אסונות טבע

 
החברה רוכשת ביטוח משנה  , ובשנים קודמות  2302בהתאם להסכמי אסונות טבע בשנת 

 . ליסות אלוממשלת ישראל לנזקים אשר יחרגו מעבר לעתודה שנצברה בגין פו

לענף  (QUOTA SHARE)" מכסה"רכשה החברה ביטוחי , 2302ו  2300בשנים , בנוסף

 . 73%ל  93%המדגה המיוחד בשיעורים הנעים בין 
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 עתודות ביטוח נזקי טבע .2.א

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

בהתאם לתקני הדיווח הכספי . 0711-ה"התשמ, (ח כלליבביטוהפרשות לתביעות עתידיות 

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

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

ה של בהתבסס על קשת רחבנבחרה , לתקנות הפיקוחבהתאם , הצגת העתודה בסעיף נפרד 

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

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

 יהול השקעות פיננסיותנ .0.א

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

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

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

 . קיעה באגרות חוב לא סחירות ובפיקדונות בבנקיםסחירות וכן מש

ההשקעות . תהשקעות החברה רשומות בספרי החברה ומנוהלות באמצעות תוכנה ייעודי

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

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

 . העלות המופחתת ליום הדוח

 הסדרה וחוקי הפיקוח, תקינה, חקיקה .2.א

, להלן יתוארו שינויים מהותיים בחקיקה ובהסדרה בקשר עם תחומי הפעילות של החברה

 .שהתווספו בתקופת הדוח

 

פרסם המפקח טיוטת מכתב למנהלי חברות הביטוח בדבר  2302בחודש אפריל  .א.2.א

כתב מפרט את הצעדים שבכוונת המפקח לנקוט המ. משטר כושר פירעון ישראלי

ליישום משטר כושר פירעון ישראלי והכוללים בין היתר דרישות דיווח חדשות של 

  .החברות ותהליכים אשר על בסיסם ייקבעו ההון העצמי הנדרש של החברות

על פי הוראות . פרסם המפקח טיוטת חוזר ניהול סיכוני ציות 2302בחודש ינואר  .ב.2.א

החברה יהא למנות אחראי להבטחת ציות החברה להוראות הדין הטיוטה על 

 .ולדאוג לקיומה של תוכנית אכיפה פנימית

פרסם המפקח טיוטה שלישית לחוזר כללי השקעה החלים על  2302בחודש מרץ  .ג.2.א

 .גופים מוסדיים
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 מצב הכספיה .ב

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

 :אזןתוני מנ

 בדצמבר 13 במרס 13 

  2132 2133  2133 

 172  967 107  נכסים לא מוחשיים

 0,212  0,212 0,170   נכסי מיסים נדחים

 123  0,011 610  שוטפיםנכסי מיסים 

 1,790  1,730 1,990   רכוש קבוע

 102  9,303 1,219  חייבים ויתרות חובה

 22,210  16,610 67,191  פרמיה לגביה

 122,029  137,036 110,113  השקעות פיננסיות 

 726  0,133 707  נכסי ביטוח משנה  

 20,991  22,112 09,290  מזומנים ושווי מזומנים

 622,238  633,192 659,876  סך הכל נכסים

 1,392  9,920 1,060  ון עצמיה

 122,029  279,010 112,300  תודות ביטוחע

 06,176  69,112 96,070  ביטוחהתחייבויות בגין חוזי 

 0,200  167 0,231  התחייבויות בשל עובדים

 01,670  09,919 20,060  זכאים ויתרות זכות

 622,238  633,192 659,876  סך הכל הון והתחייבויות
 
 
 

 שקעה ברכוש קבועה

ת נובעת מהפחת ברכוש הקבוע בקיזוז השקעו, ח בתקופת הדוח"אלפי ש 233הירידה בסך 

 .בתקופה

 

 חייבים ויתרות חובה

ח בתקופת הדוח נובע בעיקר מיתרת מבטחי המשנה בגין "אלפי ש 2,911הגידול בסעיף בסך 

 .2302חוזי הביטוח לשנת 

 

 פרמיה לגביה 

ארגוני קניות וממשלת , המועצות החקלאיות, הסעיף מורכב בעיקר מיתרות חוב של מגדלים

₪  אלפי  02,221ח נובע מגידול בחוב ממשלת ישראל בסך "אלפי ש  21,222הגידול בסך . ישראל

 .₪אלפי  02,727וגידול בחוב מגדלים ומועצות בסך 
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 השקעות פיננסיות ומזומנים 

החברה משקיעה את נכסיה במזומנים באפיקים סולידיים ותעודות סל בשוק ההון ובפיקדונות 

 . מרווח מההשקעותהגידול בסעיף נובע מהפעילות השוטפת ו. במוסדות בנקאיים

 

 נכסי ביטוח משנה 

 . הסעיף מורכב מיתרת חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות בגין תביעה תלויה שטרם נתבררה

 

 הון עצמי

 . גידול בהון העצמי נובע מהכנסות מהשקעות נטו מהון זהה

קנות ח מההון המינימאלי הנדרש מהחברה על פי ת"לפי שא 111 -הון העצמי של החברה גבוה בה

תקנות הון : "להלן) 0771 –ח "התשנ, (הנדרש ממבטח יהון עצמי מינימאל)הפיקוח על עסקי בטוח 

 "(. עצמי מינימאלי

 

 עתודות ביטוח 

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

ת טווח לחישוב עתודות בביטוחים הקובעו, 0711 -ה "התשמ, (לתביעות עתידיות בביטוח כללי

 תהמינימאליסכום העתודה , בהתאם לחישוב האמור ,נכון למועד הדוח .חקלאיים מפני נזקי טבע

מיליון  0,209 -הינו כ תהמקסימאליוסכום העתודה ח "שמיליון  219 -מהחברה הינו כ הנדרשת 

מבוססת ח "מיליוני ש 112 -בסך של כ 2302במרס  00ליום  העתודה המוצגת בדוחות הכספיים. ח"ש

  .ונמצאת בטווח האמור לעיל מצטבר בפעילות החברה על מנת לפצות נזקים עתידייםעל עודף 

 

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח

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

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

 .הגידול בתקופת הדוח נובעת מנזקים שאירעו בגידולי הירקות וטרם שולמו .של החברה

 

 זכאים ויתרות זכות

נובעת בעיקר מתשלום , ח"אלפי ש 1,293בסך , העלייה בתקופת הדוח בסעיף זכאים ויתרות זכות

 . ח"אלפי ש 02,011ח ועלייה בהכנסות מראש בגובה "י שאלפ 6,020יתרה בגין מבטחי משנה בסך 
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 וצאות הפעילותת .ג

 -ו 2302במרס  00ביום  םלשלושה החודשים המסתיימי, להלן יובאו נתוני דוח רווח והפסד

 (:ח"באלפי ש) 2300בדצמבר  00ולשנה המסתיימת ביום  2300

 

 בדצמבר 00 במרס 00 

  2132 2133  2133 

 292,600  93,710 97,100  רמיות ברוטופ

 29,292  6,106 9,602  פרמיות מבטחי משנה

 225,118  62,365 52,355  פרמיות שהורווחו בשייר

 (111)  (0,301) 01,072  נטו, מהשקעות( הפסדים)הכנסות 

 226,593  61,328 95,168  סך הכל הכנסות 

 063,023  07,211 90,120  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין 

 ביטוח הכנסה בפלחה

 

 -073 

 

221 

חלק מבטחי משנה בתשלומים ובהתחייבויות בגין 

 חוזי ביטוח

 

(29)  -

 

(112) 

 361,626  18,169 53,771  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 2,620  0,636 0,373  הוצאות שיווק

 01,021  2,126 2,699  הוצאות הנהלה וכלליות

 391,182  27,211 55,135  סך הכל הוצאות 

 60,017  09,727 03,312  רווח לפני העברה מעתודות 

 (62,912)  (09,916) (7,112)  העברה לעתודות ביטוח

 639  020 061  רווח לפני מס

 099  62 97  מיסים על הכנסה

 211  58 98  רווח נקי 

 
 

 

 פרמיות ברוטו

לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע מגידול ₪ מיליון  1.1הגידול בפרמיות ברוטו בסך כ 

 2.1במכירות פוליסות ביטוח מחלות לירקות שהחל אשתקד במסגרת מסלול אסונות טבע בגובה 

 .₪מיליון  2.6וכן הרחבות ומצטרפים חדשים בפירות במסלול אסונות טבע בגובה ₪ מיליון 

 01%בביטוחי אסונות טבע ועל  13%עומדת על  2302 -ו 2300השתתפות הממשלה בפרמיות בשנים 

ביטוח פינוי , 13% -ל 23%למעט בביטוח הכנסה בפלחה בו השעורים נעים בין , בביטוחי נזקי טבע

ההשתתפות וביטוח בצמחי נוי בו שיעור , 13%וכילוי פגרי בקר במרעה בו שיעור ההשתתפות הינו 

בתי , בביטוח מבנים(.  מהוצאות הייצור 13%זה המכסה עד )על רובד הביטוח הבסיסי  13%הינו 

 .  צמיחה וסיכוני אש אין השתתפות ממשלה
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 פרמיות מבטחי משנה 

ח בתקופה "מיליון ש 6.1 -עומת כל, ח"מליון ש 9.6 -עלות ביטוח המשנה בתקופת הדוח הסתכמה בכ

  .הכנסות מפרמיותיה בעלות הבטוח נובעת מהגידול בהעלי .המקבילה אשתקד

 

 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ומבטחי משנה

עיקרי הנזקים . ₪מיליון  92-בתקופת הדוח היקף התביעות במסלול ביטוח נזקי טבע הגיע לכ 

 2 -בקר, ₪מיליון  0 -בתי צמיחה, ₪מיליון  6 -פלחה, ₪מיליון  06 -במסלול זה היו בענפי הירקות

 . ₪מיליון 

 

 וצאות הנהלה וכלליות ושיווקה

מיליון  6.0 -ח לעומת כ"מליון ש 1.1 -בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות הנהלה וכלליות ושיווק בכ

 . הירידה בסעיף נובעת מהקטנת הוצאות השיווק .ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש

 

 השקעות 

 בסיס הצמדה

 מרסב 00ליום   במרס 00ליום   
  2302  2300  2302  2300 

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

 22%  26%  201,271  216,307  צמוד למדד
 0%  3%  0,733  10  ח"צמוד למט

 09%  01%  017,012  072,990  לא צמוד שקלי
 23%  07%  033,722  032,619  מנייתי

         
 033%  033%  137,036  110,113  כ"סה

         
 9%  0%  06,630  01,220  נכסי חוב שאינם סחירים

 
 

 נתוני תשואה ורווח

 לתקופה שהסתיימה  
 במרס 00ביום 

 לתקופה שהסתיימה 
 במרס 00ביום 

  2302  2300  2302  2300 
 באחוזים  באחוזים  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  פרוט

         
- 3.2%  2.9%  (0,301)  01,072  נטו, מהשקעות( הפסדים)רווחים 

 
 

ח "מיליון ש 0 -ח לעומת הפסד של כ"מליון ש 01 -בכ השקעות הסתכמו בתקופת הדוחמרווחים 

לעומת  033מדד תל אביב ב 1.1% -של כעלייה בתקופת הדוח חלה  .בתקופה המקבילה אשתקד

צמודות למדד באגרות חוב  0.7% -של כ עליה, בתקופה המקבילה אשתקד 0.0% -של כ ירידה

עליה באגרת חוב ממשלתיות לא , בתקופה המקבילה אשתקד 0.7% -קונצרניות לעומת עליה של כ

 0.1%עלייה בממשלתי הצמוד , אשתקד 0.0% -כירידה של לעומת  3.1%-צמודות מדד בגובה של כ

 .אשתקד 2.2%לעומת  9.7%בשיעור של  MSCIאשתקד  וכן עליה במדד  0%לעומת ירידה של 
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 זרים מזומנים ונזילותת .ד

ח לעומת סך של  "אלפי ש 09,290תרות המזומנים של החברה לתאריך הדוח הסתכמו לסך של י

ח נובעת מפעילות "אלפי ש 00,670העלייה בסך . 2300בדצמבר  00ח ליום "אלפי ש 20,991

 .שוטפת ופעילות השקעה של החברה

 

 מקורות מימון        .ה

. המשמשות לכיסוי העתודות הביטוחיות, המהוות חלק מיתרת ההשקעות, יתרת נזילותלחברה 

 .לחברה אין הלוואות מכל מקור שהוא והיא אינה נזקקת למסגרות אשראי בבנקים

 

 תזרים מזומנים חזוי        .ו

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

יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה נובעת מהיקף הנזקים שיקרו . ות השוטפת בלבדמהפעיל

מניסיון העבר של החברה היקף עתודות החברה וביטוחי המשנה שהחברה רוכשת . בעתיד

לפיכך החשש לאי יכולת . אמורים לכסות את היקף ההתחייבויות שינבעו מהנזקים העתידיים

 .ד הקרוב הינו מזעריהחברה לעמוד בהתחייבויותיה בעתי

 

 אירועים לאחר תאריך המאזן        .ז

, ₪מיליוני  0.0דירקטוריון החברה אישר לחלק מענק לעובדי החברה ומנהליה בסך כולל של 

סכום המענק ייזקף . 2302אשר ניתן בחודש מאי , בכפוף לאישור רשות החברות הממשלתיות

 .2302בתוצאות החברה ברבעון השני של שנת 

 

 ת גורמים חיצונייםהשפעו .ח

 חסמי כניסה ויציאה עיקריים .0.ח

עיסוק בביטוח מחייב  -רישיון לעסוק בביטוח: חסמי הכניסה העיקריים הנם .0.א.0.ח

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

 .מומחיות ידע וניסיון בתחום ביטוח נזקי טבע בחקלאות

בהתאם להוראות , ופירוק של עסקי החברהחסם היציאה העיקרי הנו חיסול  .2.א.0.ח

 .חוק החברות הממשלתיות וחוק הפיקוח

 מבנה התחרות .2.ח

פעלה החברה בסביבה תחרותית מול חברות ביטוח נוספות  2333 -עד תחילת שנות ה 

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

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

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

הגנה על מיקומה כמובילה בענף נזקי הטבע ושמרה על , שמרה על מחירים תחרותיים

 . נתח שוק עיקרי בכל ענפי החקלאות

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

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

 .כיום  קיימת בענפי ביטוח שוליים בלבד
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 נכסים לא מוחשיים .ט

נרשמו כסימן מסחר אצל רשם סימני המסחר הלוגו שבסימן המסחר ושם  2336בחודש ינואר  .0.ט

 . לרבות צורת הכיתוב וצבעי הסימן, בעברית ובאנגלית, רדביחד ובנפ, (קנט)החברה 

, כנדרש על פי חוק הגנת הפרטיות, לחברה שני מאגרי מידע הרשומים אצל רשם מאגרי המידע .2.ט

אחד מכיל את רשימת מבוטחי החברה ושני מכיל את רשימת עובדי  – 0710 -א"התשמ

 . מאגרי המידע חיוניים לניהול עסקי החברה. החברה

 בדבר מבקר פנימי בתאגיד  גילוי .י

, הולצמן-ח רוזנבלום"שותף במשרד רו, ח אורי הולצמן"המבקר הפנימי של החברה הינו רו .0.י

 .ובעל ניסיון רב בביקורת פנים( CIA)ומבקר פנימי מוסמך ( LL.M)מוסמך במשפטים 

 כפי שאושר על ידי דירקטוריון, 2302 -ו 2300תקציב השעות השנתי של מבקר הפנים לשנים  .2.י

 -שעות  ו 713הנו , "מוסדי בעל היקף פעילות נמוך"החברה ובהתבסס על צורכי החברה כגוף 

 . שעות בהתאמה 0,333

.בתקופת הדוח לא התקיימו וועדות ביקורת אולם הוגשו לחברה דוחות על ידי מבקר הפנים .0.י

 

 דיווח על הבקרה הפנימית לגבי הדיווח הכספי .יא

 232נהלים ובקרות בהתאם לדרישות סעיף  2337של שנת החברה מיישמת החל מהדוחות הכספיים 

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

יעילות הבקרות והנהלים לגבי הגילוי בדוחות ושינוי בבקרה הפנימית על הדיווח "הביטוח בדבר 

, (2339מחודש מאי  2339-7-6' וחוזר מס 2336מחודש אוגוסט , 2336-7-2' חוזר מס" )הכספי

ערכה החברה מיפוי של כל בעלי התפקידים , לצורך האמור. Act SOX -ל 032המבוססות על סעיף 

 . בתהליך המיפוי זוהו כל חותמי המשנה ותחומי אחריותם. הקשורים לעריכת הדוחות הכספיים

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

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

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

בהתאם , ת בדוח ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלו, לסכם, לעבד, הנם יעילים על מנת לרשום

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

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

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

 .  הכספי

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

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

 . התפקיד כאמור בגוף המוסדי

דיווחים הכספיים בנוסף בתקופת הדוח יישמה החברה נהלים ובקרות בהתאם לחוזרי המפקח ל

 .  ל החברה ומנהל הכספים כיעילים"הנגזרים מהדוחות הכספיים אשר הוערכו על ידי ממנכ
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   Solvency II –היערכות החברה ל  .יב

בהתאם להוראות  Solvency IIהחברה קיבלה הבהרה מהמפקח לגבי הצורך ביישום הדירקטיבה 

' חוזר מס) 2331מחודש יולי , (2336-0-02 'חוזר מס) 2336בחוזרי המפקח מחודש אוקטובר , המפקח

בהתאם להבהרה "(. הדירקטיבה: "להלן( )2337-0-0' חוזר מס) 2337ומחודש מרץ ( 2331-0-1

אולם חייב , 1QISהמפקח פטר את החברה מהדרישות הכמותיות הנוגעות לסקר הערכה הכמותי 

 .וכן דרישות שיועלו בעתידאת החברה לעניין הדרישות האיכותיות לרבות מינוי צוותי עבודה 

 .     בהתאם לכך שכרה החברה יועץ המלווה את החברה בניהול הסיכונים ובפעולות הנדרשות

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

ר אחראית אש, מינה דירקטוריון החברה ועדת דירקטוריון, 2331באוקטובר  20ביום . הדירקטיבה

מונו חברי ועדת הנהלה לועדת סולבנסי  2302למרס  21ביום .  לפיקוח ובקרה על תהליך ההיערכות

פרסם המפקח טיוטת מכתב למנהלי חברות  2302באפריל  03ביום . במקום החברים הקודמים

והחשש  Solvency IIהביטוח בעקבות דחייה בהצבעה בפרלמנט האירופי על תיקונים לדירקטיבה 

במכתב מפרט המפקח כי בכוונתו להמשיך . תהליך יישום הדירקטיבה באירופה עומד להתעכב כי

במסגרת זו החברות ידרשו להגיש לאחר פרסום . בגיבוש משטר כושר פירעון לחברות ביטוח בישראל

דיווחים שנתיים מבוקרים על כושר הפירעון  2300והחל משנת  1QISהנחיות עוד בשנה זו 

החברה בוחנת את . יהוו בסיס להחלטת המפקח על ההון הנדרש מכל חברהוהסיכונים אשר 

 . ההשלכות של דרישות המפקח על החברה

 

 ניהול סיכונים .יג

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

 .רהבתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בסיכונים שעלולים להשפיע על החב

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

 . אישר דירקטוריון החברה מדיניות ניהול סיכוני ביטוח משנה 2302בפברואר  06ביום 

 

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

וחי החברה ובדוח רואה החשבון המבקר או אי הכללה או אי הכללה או הכללה לא נכונה בדיו

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

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

 .    על ידה עבור המדינה או אחרים

 

 ת החברות בנוגע לכללי דיווח ובקרה לגבי מקרקעין ומחובריםיישום הוראות רשו .טו

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

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

 .    בספרים המצדיקה רישום של שווי הנכס בשונה מהמוצג
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 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה .טז

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

 .החברה

דירקטוריון החברה מינה מבין חבריו ועדת מאזן שתפקידה הנו לדון בדוחות הכספיים ועל פי 

כמו גם לישיבת  ,לישיבות ועדת המאזן. צה לדירקטוריון בקשר לאישורםממצאי דיון זה ליתן המל

מוזמנים ונוכחים רואה החשבון המבקר של , הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים

של  שעלו מתהליך הסקירה, היו כאלהככל ש, הנדרש לפרוש את הממצאים העיקריים, החברה

בכל שאלה , לפי העניין, ברי ועדת המאזן והדירקטוריוןהדוחות הכספיים והוא עומד לרשות ח

 .והבהרה הנדרשת בקשר עם הדוחות הכספיים ואישורם

ל "לרבות מנכ, בחברההרלוונטיים באמצעות הצגה מפורטת של נושאי המשרה , ועדת המאזן בוחנת

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

את המדיניות  ,את סבירות הנתונים, מהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספייםה

החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה ואת יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע 

 . הנלווה

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

לכל חברי הועדה . ל החברים בוועדת המאזן הינם דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסיתכ

או השכלה מתאימים אשר נבחנו על ידי הדירקטוריון ונמצאו כמתאימים ליכולת לקרוא /ניסיון ו

בתקופה שמאז אישור הדוחות הכספיים השנתיים לא מונו חברים נוספים . ולהבין דוחות כספיים

 . הלוועד

המליצה ועדת המאזן לדירקטוריון החברה לאשר את הדוחות הכספיים של  2302במאי  21ביום 

 . 2302במרס  03ליום , החברה

 . הדוחות הכספיים נמסרים לחברי הדירקטוריון מספר ימים לפני מועד אישורם

 

רט לשנת נדון דוח מפו, 2302במאי  03בישיבת הדירקטוריון של החברה שהתקיימה ביום , בנוסף

רואי החשבון סקרו בישיבה את עיקרי הדוח המפורט . ח בהתאם להוראות הפיקוח"של רו 2300

 . נדונו הפעולות הנדרשות לביצוע וניתנה תגובת החברה לממצאי הדוח המפורט, וממצאיו
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 נימית של דיווח כספי לפי תקנות החברותדוח של הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפ

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

 2115 -ח "התשס

 
 
 

  

 

 

 

לא חלו שינויים שהשפיעו באופן  2302, במרס 00בתקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום  

 .ימית על דיווח כספי בחברהמהותי או העשויים להשפיע באופן מהותי על הבקרה הפנ
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דוחות כספיים



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע

 

 דוחות כספיים ביניים

 

 2132, מרסב 13ליום 
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 מ"בע קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 

 2132, מרסב 13ליום ביניים דוחות כספיים 
 

 םבלתי מבוקרי
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

  
 דף  
   

 2  סקירת דוחות כספיים ביניים
   

 1-7  הצהרות המנהלים
   

 8-9  דוחות על המצב הכספי
   

 31  דוחות על הרווח הכולל
   

 33  דוחות על השינויים בהון 
   

 32-31  דוחות על תזרימי המזומנים
   

 31-39  ביניים באורים לדוחות הכספיים
   
 21-25  ביניים נספחים לדוחות הכספיים 
   
   

 
 

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



 

 

2 

 

 י את קסיררקוסט פורר גבא

 , 3עמינדב ' רח

 76076אביב -תל
 

 03-6232525.   טל
 03-5622555פקס  

www.ey.com/il 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
 מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע 

 
 
 

 מבוא
 

הכולל את הדוח התמציתי , (החברה -להלן )מ "סקרנו את המידע הכספי המצורף של קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע
השינויים בהון ותזרימי המזומנים , ואת הדוחות התמציתיים על הרווח הכולל 2132, מרסב 13על המצב הכספי ליום 

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי . באותו תאריך השל שלושה חודשים שהסתיימ הלתקופ
ובהתאם לדרישות הגילוי " דיווח כספי לתקופות ביניים" - IAS 34תאם לתקן חשבונאות בינלאומי בה זוביניים  תלתקופ

ובהתאם  3983-א"התשמ, (ביטוח)שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
הביע מסקנה על מידע כספי לאחריותנו היא . של רשות החברות הממשלתיות 2133-5-3להוראות חוזר דוחות כספיים 

 .בהתבסס על סקירתנו זות ביניים לתקופ
 
 

 היקף הסקירה
 

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים " -של לשכת רואי חשבון בישראל  3ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
בעיקר , בת מבירוריםמורכסקירה של מידע כספי לתקופות ביניים ". הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות

סקירה הינה מצומצמת . ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים, עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו 

אין אנו מחווים , בהתאם לכך. תיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורתלהשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעו
 .חוות דעת של ביקורת

 
 

 מסקנה
 

מכל הבחינות , ל אינו ערוך"לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ, בהתבסס על סקירתנו
ילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח ובהתאם לדרישות הג IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי , המהותיות

למעט מדידת העתודה לביטוח נזקי טבע , 3983-א"התשמ, (ביטוח)בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
, (ידיות בביטוח כללידרכי חישוב הפרשות לתביעות עת)בחקלאות המחושבת בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 

 .של רשות החברות הממשלתיות 2133-5-3וזר דוחות כספיים ובהתאם להוראות ח 3981-ה"התשמ
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  ,אביב-תל
 רואי חשבון  2132, במאי 11
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 *( ר הדירקטוריון"הצהרת יו
 
 

 
 :מצהיר כי, שלמה שיטרית ,אני

 
 
של שנת ראשון ה לרבעון( החברה -להלן )מ "של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בעהדוחות הכספיים בחנתי את  .3

 (.הדוחות -להלן ) 2132
 
הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר , בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות .2

ם לא יהיו מטעי, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו
 .בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות

 
הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים , בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות .1

השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים , תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות, באופן נאות
 .פות המוצגים בדוחותשל החברה לימים ולתקו

 
אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך , לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אני .1

או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים , בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה. גילוי הנדרש בדוחות
בפרט במהלך , ידי אחרים בחברה-מובא לידיעתנו על, ייחס לחברההמיועדים להבטיח שמידע מהותי המת, כאלה

 .תקופת ההכנה של הדוחות
 
בהתבסס על , גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו .5

 :הערכתנו העדכנית ביותר
 

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

 
 
שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית .ב

 .של החברה בבקרה הפנימית על דיווח כספי
 

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

 
 

   2132, במאי 11 :תאריך
   
 
 
 
 
 
 

דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות )נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות  *(
 .2115-ו"תשס, (ריוןהכספיים ודוח הדירקטו



 

 

1 

 

 
 
 *( ל החברה"הצהרת מנכ

 
 

 :מצהיר כי, דוד גינזבורג, אני
 
 
של שנת  ראשוןה לרבעון( החברה -להלן )מ "בחנתי את הדוחות הכספיים של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע .3

 (.הדוחות -להלן ) 2132
 
ים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר הדוחות אינם כולל, בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות .2

לא יהיו מטעים , לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו
 .בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות

 
דירקטוריון משקפים הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח ה, בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות .1

השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים , תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות, באופן נאות
 .של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות

 
רך אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצו, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אני .1

או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים , בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה. גילוי הנדרש בדוחות
בפרט במהלך , ידי אחרים בחברה-מובא לידיעתנו על, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, כאלה

 .תקופת ההכנה של הדוחות
 
בהתבסס על , גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, כזואני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה  .5

 :הערכתנו העדכנית ביותר
 

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

 
שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית .ב

 .בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה
 

 .פי כל דין-על, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר
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 *( הכספים של החברה ל"סמנכהצהרת 

 
 

 :מצהיר כי, דוד בכר, אני
 
 
של שנת  ראשוןה לרבעון( החברה -להלן )מ "יטוח נזקי טבע בחקלאות בעבחנתי את הדוחות הכספיים של הקרן לב .3

 (.הדוחות -להלן ) 2132
 
הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר , בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות .2

לא יהיו מטעים , נו אותם מצגיםלאור הנסיבות שבהן נית, בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו
 .בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות

 
הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים , בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות .1

זומנים השינויים בהון העצמי ותזרימי המ, תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות, באופן נאות
 .של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות

 
אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך , לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אני .1

או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים , בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה. גילוי הנדרש בדוחות
בפרט במהלך , ידי אחרים בחברה-מובא לידיעתנו על, עדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברההמיו, כאלה

 .תקופת ההכנה של הדוחות
 
בהתבסס על , גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו .5

 :הערכתנו העדכנית ביותר
 

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

 
בה מעורבים מנהלים או עובדים אחרים שיש להם תפקיד , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית .ב

 .בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה משמעותי
 

 .פי כל דין-על, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר
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 *( הצהרת המנהל הכללי

 

 :מצהיר כי, דוד גינזבורג, אני

 
 ראשוןה לרבעון( חברת הביטוח –להלן )מ "י טבע בחקלאות בעקרן לביטוח נזקהשל  כספייםה ותאת הדוח בחנתי .3

 (.הדוחות -להלן ) 2132של שנת 
 
הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית , בהתבסס על ידיעתי .2

טעים בהתייחס לתקופה לא יהיו מ, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו
 .המכוסה בדוח

 
מכל הבחינות , הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, בהתבסס על ידיעתי .1

השינויים בהון ותזרימי המזומנים של חברת הביטוח לימים , תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, המהותיות
 .ולתקופות המדווחים בדוח

 
ים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי אני ואחר .1

- וכן; ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת הביטוח
 

המיועדים , או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה ( א)
בפרט , רת הביטוח מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברת הביטוחלהבטיח שמידע מהותי המתייחס לחב

 ;במהלך תקופת ההכנה של הדוח
 
המיועדת לספק , או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי (ב)

התאם לכללי מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים ב
 ;המפקח על הביטוחחשבונאות מקובלים ולהוראות 

 
של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו לגבי  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ( ג)

- וכן; לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי
 
שהשפיע  נוכחיכל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעון הגילינו בדוח  ( ד)

על הבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח , או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, באופן מהותי
  -וכן; כספי

 
קטוריון ולוועדת הביקורת לדיר, אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר .5

 :בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי, של הדירקטוריון של חברת הביטוח
 

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

- וכן; כספי
 
בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית ( ב)

 . תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי
 

 
 .על פי כל דין, כל אדם אחר אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות
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 *( הכספים ל"סמנכהצהרת 

 

 :מצהיר כי, דוד בכר, אני

 
ראשון ה לרבעון( ברת הביטוחח –להלן )מ "קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בעהשל  כספייםה ותאת הדוח בחנתי .3

 (.הדוחות -להלן ) 2132של שנת 
 
הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית , בהתבסס על ידיעתי .2

לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה , לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו
 .דוחהמכוסה ב

 
מכל הבחינות , הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, בהתבסס על ידיעתי .1

השינויים בהון ותזרימי המזומנים של חברת הביטוח לימים , תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, המהותיות
 .ולתקופות המדווחים בדוח

 
רה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצה .1

- וכן; ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת הביטוח
 

המיועדים , או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה ( א)
בפרט , די אחרים בחברת הביטוחלהבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח מובא לידיעתנו על י

 ;במהלך תקופת ההכנה של הדוח
 
המיועדת לספק , או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי (ב)

מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי 
 ;המפקח עך הביטוחולהוראות חשבונאות מקובלים 

 
של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו לגבי  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ( ג)

- וכן; לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי
 
שהשפיע  נוכחירת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעון הגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חב ( ד)

על הבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח , או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, באופן מהותי
  -וכן; כספי

 
לדירקטוריון ולוועדת הביקורת , אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר .5

 :בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי, דירקטוריון של חברת הביטוחשל ה
 

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

- וכן; כספי
 
בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית ( ב)

 . תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי
 

 
 .על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר
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 .2131 ,בנובמבר 25מיום  2131-9-7נוסח ההצהרה בהתאם לחוזר ביטוח   *(



 מ"בע קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
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 דוחות על המצב הכספי
 
 

 נכסים
 
 

 
  

 
 ליום

  במרס 13
 ליום

 בדצמבר 13
    2132  2133  2133 

 מבוקר  בלתי מבוקר    
 ח"שאלפי   נספח  

         
 892  769  819    שייםנכסים לא מוח

         
 3,182  3,282  3,593    נכסי מסים נדחים

         
 8,973  8,911  8,773    רכוש קבוע

         
 916  3,511  939    נכסי ביטוח משנה 

         
 811  3,155  651    נכסי מסים שוטפים

         
 512  7,111  5,287    חייבים ויתרות חובה

         
         :פרמיות לגבייה

         
 25,816  28,183  18,825    מגדלים ומועצות 
 38,615  28,212  13,151    החשב הכללי -האוצר  
         

       'א  :השקעות פיננסיות
         
 115,916  157,811  111,815    נכסי חוב סחירים 
 38,715  16,613  38,121    םנכסי חוב שאינם סחירי 
 377,616  331,863  391,122    אחרות 
         

 512,127  519,116  551,551    כ השקעות פיננסיות"סה
         

 21,778  21,551  17,173    מזומנים ושווי מזומנים
         

 621,239  633,182  678,956    סך כל הנכסים
 
 
 
 
 
 
 

 .ביניים צורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המ
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 דוחות על המצב הכספי
 
 

 הון והתחייבויות
 
 

 
  

 
 ליום

  במרס 13
 ליום

 בדצמבר 13
    2132  2133  2133 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 ח"שאלפי   נספח  
         

         הון 
         

 6,111  6,111  6,111    הון מניות
 3,628  3,277  3,737    עודפיםיתרת 

         
 8,172  7,723  8,363    סך כל ההון 

         
         

         התחייבויות
         

 512,317  197,353  552,113  'ד  עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות
         

 16,896  67,881  76,391  'ד',ג  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
         

 3,133  869  3,118    התחייבויות בשל הטבות לעובדים
         

 15,691  17,757  13,361    זכאים ויתרות זכות
         

 636,317  611,663  671,795    סך הכל ההתחייבויות
         

 621,239  633,182  678,956    סך כל ההון וההתחייבויות
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 על הרווח הכוללדוחות 

  

 
 שהסתיימו  חודשים 1-ל

  במרס 13 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 13

  2132  2133  2133 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 (למניה נתוני רווחלמעט ) ח"שאלפי   
       

      - הורווחו ברוטופרמיות ש
 319,236  17,192  19,318  מחקלאים   
 315,195  11,893  11,661  השתתפות הממשלה  
       
  79,833  71,981  271,633 
       

 27,272  6,836  7,611  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
       

 217,119  61,367  72,377  פרמיות שהורווחו בשייר
       

 (558)  (3,118)  35,392  נטו והכנסות מימון, מהשקעות( הפסדים)הכנסות 
       

 216,783  61,329  87,169  סך הכל הכנסות
       

 361,121  19,258  73,521  ברוטו תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  חוזי ביטוח
       

בגין ביטוח הכנסה  תחלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויו
 218  391  -  בפלחה

  73,521  19,168  361,172 
בהתחייבויות  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

 (551)  -  (27)  ביטוח בגין חוזי
       

 361,626  19,168  73,551  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
       

 1,613  3,616  3,191  הוצאות שיווק
 38,325  1,526  1,677  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 381,192  15,211  77,137  סך הכל הוצאות

       
 61,189  37,929  31,152  רווח לפני העברה לעתודות

       
 (62,782)  (37,786)  (9,881)  העברה לעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות

       
 617  311  368  לפני מסים על ההכנסהרווח 

       
 377  61  79  מסים על ההכנסה

       
 111  79  89  סך הכל רווח נקי 

       
-  -  -   אחרכולל רווח 

       
 111  79  89  כ רווח כולל"סה

       
       :למניהרווח 

       
 1.31  1.12  1.11  (ח"שב)למניה רווח 

 
 .ביניים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהב
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 דוחות על השינויים בהון 
   

 הון מניות  
יתרת  

 עודפים
 

 כ"סה
 ח"אלפי ש  
       
       

 8,172  3,628  6,111  (מבוקר) 2132, בינואר 3יתרה ליום 
       

 89  89  -  לתקופהכולל רווח 
       

 8,363  3,737  6,111  (בלתי מבוקר) 2132, במרס 13ום יתרה לי
       
       

 7,612  3,398  6,111  (מבוקר) 2133, בינואר 3יתרה ליום 
       

 79  79  -  לתקופהכולל רווח 
       

 7,723  3,277  6,111  (בלתי מבוקר) 2133, במרס 13יתרה ליום 
       
       

 7,612  3,398  6,111  (מבוקר) 2133, ינוארב 3יתרה ליום 
       

 111  111 -   רווח כולל לתקופה
       

 8,172  3,628  6,111   (מבוקר) 2133, בדצמבר 13יתרה ליום 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

    

 
 שהסתיימו  חודשים 1-ל

  במרס 13 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 13

    2132  2133  2133 

 מבוקר  בלתי מבוקר    
 ח"שאלפי   נספח  
         
         

 (671)  (3,156)  31,815  א  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
         
         

         תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
         

 (115)  (35)  (72)    רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 (828)  (91)  (11)    רכישת רכוש קבוע 

         
 (3,261)  (315)  (332)    השקעהששימשו לפעילות מזומנים נטו 

         
 (3,917)  (3,363)  31,691    במזומנים ושווי מזומנים (ירידה)עליה 

         
 25,735  25,735  21,778    השנהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת 

         
 21,778  21,551  17,173    התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף יתרת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 םדוחות על תזרימי המזומני

  

 
 שהסתיימו  חודשים 1-ל

  במרס 13 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 13

  2132  2133  2133 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"שאלפי   
       
       (3)תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת  -ספח א נ
       

 111  79  89  לתקופהרווח 
       

       :התאמות לסעיפי רווח והפסד
       

       :מהשקעות פיננסיותנטו , (רווחים)הפסדים 
       

 (9,557)  815     (5,891)  נכסי חוב סחירים  

 (2,183)  (755)  (223)  נכסי חוב שאינם סחירים  
 32,611  612  (9,139)    אחרותהשקעות   

       
       

       :פחת והפחתות
 899  229  211  רכוש קבוע  
 199  312  325  נכסים בלתי מוחשיים  
       

 62,782  37,786  9,881  גידול בעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות
 (16,161)  (5,175)  19,297  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח (קיטון)גידול 

 551 -   27  קיטון בנכסי ביטוח משנה
 576  11  (1)  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 377  61  79  על ההכנסהמסים הוצאות 

       

       אחרים שינויים בסעיפים מאזניים

       
 (28,178)  31,216  (1,721)  נטו של השקעות פיננסיות( רכישות)מכירות 

 (39,918)  (12,371)  (25,121)  גידול בפרמיות לגבייה 
 75  (6,121)  (1,755)  ויתרות חובהחייבים ב( גידול)קיטון  
 (671)  3,192  5,171  זכאים ויתרות זכותב( קיטון)גידול  

       
 (39,525)  (9,191)  1,681  סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

       
       :מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור 
       
 38,116  8,111  8,615  ריבית שהתקבלה 
 (287)  (82)  -  מסים ששולמו 
 117 -  -   מסים שהתקבלו 
 265  11  127  דיבידנד שהתקבל 
       
  9,112  8,158  38,123 
       

 (671)  (3,156)  31,815  שוטפתלפעילות  (ששימשו)שנבעו מזומנים נטו 
 
הנובעים מהפעילות בגין , נטו של השקעות פיננסיות תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת כוללים רכישות ומכירות (3)

 .חוזי ביטוח
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 לליכ -: 3אור ב
 

חודשים שלושה של  הולתקופ 2132, מרסב 13דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  . א
יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות (. חות כספיים בינייםדו -להלן )באותו תאריך  השהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים  2133, בדצמבר 13הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 (.הדוחות הכספיים השנתיים -להלן )אשר נלוו אליהם 

 
 

ולפיכך כפופה  ,3975-ה"התשל, החברה הינה חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות .ב 
החברות חוזרי והנחיות רשות , להוראות חוק החברות הממשלתיות ולתקנות שהותקנו על פיוהחברה 

, בנוסף. כפי שמתקבלות מעת לעת( הממשלה - להלן)ולהחלטות ממשלת ישראל , הממשלתיות
 3983-א"התשמ, (טוחיב)רותים פיננסיים יקוח על שיכפופה החברה להוראות חוק הפ, טוחיכחברת ב

 .פיו-והתקנות שהותקנו על
  
 .המצגים הכלולים בדוחות הכספיים הינם באחריות החברה בלבד ואין הם מחייבים את מדינת ישראל  

   
 עיקרי המדיניות החשבונאית- : 2באור 

 
 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים .א 

 
ובלים לעריכת דוחות כספיים הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מק

ובהתאם  ,"דיווח כספי לתקופות ביניים" - 11לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 
לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

לתקנות בהתאם  המחושבתלאות העתודה בגין נזקי טבע בחק מדידתלמעט , 3983-א"התשמ, (ביטוח)
ואשר  3981-ה"התשמ, (בביטוח כללידרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות )הפיקוח על עסקי ביטוח 

של  2133-5-3ובהתאם להוראות חוזר דוחות כספיים  IFRS-אינו עומד בקנה אחד עם הנחיות תקני ה
 .רשות החברות הממשלתיות

  
ת החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקביים עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטו  

 :האמור להלן השנתיים למעטבעריכת הדוחות הכספיים לאלה אשר יושמו 
  

  עונתיות.      ב
 

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

 .תקופת הביטוחפני של ההכנסה על 
  

לא , כגון הכנסות מהשקעות, ובמרכיבי ההכנסות האחרים, כגון תביעות, במרכיבי ההוצאות האחרים 
 . תוצאות החברהולכן גם לא קיימת עונתיות מובהקת ב, קיימת עונתיות מובהקת

 
 
 מדד ושער החליפין היציג של הדולרינוי בהשפרטים על  .ג

 שער חליפין      
 יציג של  מדד המחירים לצרכן  
 ב"הדולר ארה  מדד ידוע  מדד בגין  
    %   

       :לשלושה חודשים שהסתיימו ביום
 (2.8)  -  1.1  2132, במרס 13
 (3.9)  1.9  1.7  2133, במרס 13
       

 7.7  2.6  2.2  2133, בדצמבר 13לשנה שהסתימה ביום 
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 מגזרי פעילות- : 1באור 
 
מגזר ביטוח כללי ומגזר אחר המתייחס להשקעות פיננסיות : מגזרי פעילות עיקריים 2-החברה פועלת ב 

 . המוחזקות כנגד ההון העצמי של החברה
 

 תוצאות הפעילות לפי מגזרים  

  
 חודשים שהסתיימו ביום 1-ל

 2132, במרס 13

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 כ"סה  אחר  בחקלאות

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
       

 79,833  -  79,833  פרמיות שהורווחו ברוטו
 7,611  -  7,611  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 72,377  -  72,377  בשיירפרמיות שהורווחו 

       
 35,392  368  35,121  מימון נטו והכנסות, הכנסות מהשקעות

       
 87,169  368  87,213  נטו, סך הכל הכנסות

       
 73,521  -  73,521  ברוטו ,תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 בגין ביטוח חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות       
 -  -  -  הכנסה בפלחה 

  73,521   - 73,521 
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 

 (27)  -  (27)  בגין חוזי ביטוח 
       

 73,551  -  73,551  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
       

 3,191  -  3,191  הוצאות שיווק
 1,677  -  1,677  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 77,137  -  77,137  וצאותסך כל הה

       
 31,152  368  9,881  רווח לפני העברה לעתודות

       
 (9,881)  -  (9,881)  העברה לעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות

       
 368  368  -  רווח לפני מסים על ההכנסה

       
 368  368  -  רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

       
 ברוטו , התחייבויות בגין חוזי ביטוח

       (:בלתי מבוקר) 2132, במרס 13ליום 
 552,113 -   552,113  ת ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאותועתוד

 76,391 -   76,391  ברוטו, התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  628,221   - 628,221 
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 (המשך) מגזרי פעילות-  :1באור 
 

 (המשך) תוצאות הפעילות לפי מגזרים  

  
 חודשים שהסתיימו ביום 1-ל

 2133, במרס 13

   

 ביטוח
 נזקי טבע
 כ"סה  אחר  בחקלאות

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
       

 71,981  -  71,981  פרמיות שהורווחו ברוטו
 6,836  -  6,836  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 61,367  -  61,367  בשיירשהורווחו  פרמיות

       
 (3,118)  311  (3,383)  נטו והכנסות מימון, מהשקעות (הפסדים)הכנסות 

       
 61,329  311  62,986  נטו, סך הכל הכנסות

       
 19,258  -  19,258  ברוטו ,תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 בגין ביטוח בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות חלק המדינה       
 391  -  391  הכנסה בפלחה 

  19,168   - 19,168 
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 

 -  -  -  בגין חוזי ביטוח 
       

 19,168  -  19,168  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
       

 3,616  -  3,616  שיווק הוצאות
 1,526  -  1,526  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 15,211  -  15,211  סך כל ההוצאות

       
 37,929  311  37,786  רווח לפני העברה לעתודות

       
 (37,786)  -  (37,786)  העברה לעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות

       
 311  311  -  הכנסהרווח לפני מסים על ה

       
 311  311  -  רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

       
 ברוטו , התחייבויות בגין חוזי ביטוח

       (:בלתי מבוקר) 2133, במרס 13ליום 
 197,353 -   197,353  ת ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאותועתוד

 67,881 -   67,881  ברוטו, התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  565,115   - 565,115 
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 (המשך) מגזרי פעילות- : 1באור 

 
 (המשך) תוצאות הפעילות לפי מגזרים  
 

 2133 ,בדצמבר 13לשנה שהסתיימה ביום   

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 כ"סה  אחר  בחקלאות

 מבוקר  
   ח"אלפי ש    

       
 271,633 -   271,633  פרמיות שהורווחו ברוטו

 27,272 -   27,272  רמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנהפ
       

 217,119 -   217,119  בשיירפרמיות שהורווחו 
       

 (558)  617  (3,365)  נטו והכנסות מימון, הכנסות מהשקעות
       

 216,783  617  216,371  נטו, סך הכל הכנסות
       
       

 361,121 -   361,121  יבויות בגין חוזי ביטוח ברוטותשלומים ושינוי בהתחי
       

בגין  חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות
 218 -   218  ביטוח הכנסה בפלחה

  361,172  -  361,172 
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

 (551) -   (551)  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
       

 361,626 -   361,626  ם ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשיירתשלומי
       

 1,613 -   1,613  הוצאות שיווק
 38,325 -   38,325  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 381,192 -   381,192  סך כל ההוצאות

       
 61,189  617  62,782  רווח לפני העברה לעתודות 

       
 (62,782) -   (62,782)  ה לעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותהעבר

       
 617  617 -   רווח לפני מסים על ההכנסה

       
 617  617 -   רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

       
 ברוטו , התחייבויות בגין חוזי ביטוח

       (:מבוקר) 2133, בדצמבר 13ליום 
 512,317  -  512,317  קי טבע בחקלאותת ביטוח בגין נזועתוד

 16,896  -  16,896  ברוטו, התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  579,111  -  579,111 
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  הון ודרישות הון- : 1באור 

 
מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את  .א

לדרישות הון הנקבעות על ידי  ההחברה כפופ. ת עסקית עתידיתוכן על מנת לתמוך בפעילו, פעילותה
  .על הביטוח המפקח

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

( תקנות ההון -להלן ) על תיקוניהן ,3998-ח"התשנ ,(הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח( )ביטוח)
 :קחוהנחיות המפ

 
 

 ליום  
  במרס 13

 ליום 
 בדצמבר 13

   2132  2133 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 ח"אלפי ש   

      
     :הון עצמי מינימלי .3

      
 7,276  7,276  הסכום הנדרש על פי התקנות 
 8,172  8,363  פי התקנות-הסכום המחושב על 

      
 796  885  *( עודף 

      
     :וניהון ראש .2

      
 7,276  7,276  פי התקנות-הסכום המינימלי הנדרש על 
 8,172  8,363  פי התקנות-הסכום המחושב על 

      
 796   885  עודף 

 
 :ייעוד רווחים ודיבידנדים *(
 
הכנסותיה  וכל אסור לחברה לחלק רווחים או דיבידנד לחברים, על פי תקנון ההתאגדות 

 .ביצוע מטרותיהורכושה משמשים ל
 

(. הדירקטיבה -להלן ) Solvency IIאימץ האיחוד האירופי נוסח מוצע לדירקטיבה  2117ביולי  31ביום  .ג
הדירקטיבה מהווה שינוי יסודי ומקיף של הרגולציה הנוגעת להבטחת כושר הפרעון והלימות ההון 

 . של חברות הביטוח במדינות האיחוד
. דרישות איכותיות ודרישות גילוי, דרישות כמותיות: בכיםדירקטיבה מבוססת על שלושה נדה

 (.להלןראה )שנקבעו החברה החלה להיערך ליישום הדירקטיבה המוצעת בלוחות הזמנים 
 

נוצר חשש כי תהליך יישום  2132בהתאם לטיוטת מכתב שפרסם המפקח על הביטוח בחודש אפריל 
הביטוח , התאם לכך החליט אגף שוק ההוןהדירקטיבה באירופה עומד להתעכב באופן משמעותי וב

שלא  2לפתח משטר כושר פירעון מבוסס סיכונים ברוח סולבנסי "( האגף)"והחסכון במשרד האוצר 
ייצמד להתקדמות התהליך באירופה אולם יתבסס על עקרונות הדירקטיבה בהתאמות הנדרשות 

 .ליישום עקרונות אלו בישראל במסגרת זו מגבש האגף תזכיר חוק המכיל תיקונים נדרשים. לישראל
 

עד  2132טיוטת המכתב נוקבת ברשימת דיווחים שחברות הביטוח תדרשנה להגיש לאגף בשנים 
, שבעקבותיהם הממונה יבחן את נאותות ההון הנדרש מכל חברת ביטוח ובמקרה הצורך יחליט 2131

ל תוספת הון יתבססו על החלטות הממונה ע(. תוספת הון)על דרישות הון נוספת , 2135במהלך שנת 
 . דיווחי החברות ועל איכות הממשל התאגידי וניהול הסיכונים בחברה

  
לאור מבנה ההון . כנדרש בחוזר המפקח, מינה דירקטוריון החברה ועדה, 2118בחודש אוקטובר  

המיוחד של החברה פנתה הועדה למפקח כיוון שהוראות הדירקטיבה אינן מתיישבות עם הגדרת 
 .כניקת צבירת העודפים בחברההחוק וט

אולם  QIS5בשלב זה ולעניין הדרישות הכמותיות פטר המפקח את החברה מהגשת תוצאות סקר  
 .חייב את החברה לעניין דרישות איכותיות ודרישות נוספות ככל שיהיו
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 התחייבויות תלויות- : 5באור 
 

שהוגשה כנגדה על ידי  ח"שאלף  751 -ל  כבסך שקיבלה החברה הודעה על תביעה  ,2133 ,יוליב 38ביום 
מגיעות לו מהיותו  שלטענתובגין זכויות נוספות  ,ת נזקים לחברהוהמספק שירותי הערכ חקלאישמאי 

במסגרתו הפנה בית הדין את , התקיים דיון מקדמי בתיק, 2132באפריל  21יום ב. עובד לכאורה בחברה
להערכת הנהלת החברה בהסתמך על  ,זה מקדמי בשלב. בדימוס תהצדדים לקיים הליך גישור בפני שופט

חוות דעת יועציה המשפטיים סיכויי התביעה להתקבל נמוכים מהסיכויים להדחות ולפיכך לא בוצעה 
  .הפרשה בהתאם

 
 

 אירוע לאחר תקופת הדיווח - : 6באור 
 

 ,טוריון החברהבהתאם להחלטת דירק, אישרה רשות החברות הממשלתיות לחברה 2132במהלך חודש מאי 
סכום  .2133בגין תוצאות שנת  ח"שאלפי  3,311בסך כולל של למנהליה לחלק מענק לעובדי החברה ו

 .2132תוצאות החברה ברבעון השני של שנת להמענק ייזקף 
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 פירוט השקעות פיננסיות- : 'ספח אנ
 

 הרכב השקעות פיננסיות  .א
 

 2132, מרסב 13ליום   

  

בשווי  נמדדים
ך רווח הוגן דר

  והפסד
הלוואות 
 כ"סה  וחייבים

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
       

 111,815 -   111,815  נכסי חוב סחירים 
 38,121  38,121 -   נכסי חוב שאינם סחירים

 391,122 -   391,122  אחרות
       

 551,551  38,121  515,327  כ"סה
       

 
 

 2133, מרסב 13ליום   

  

בשווי  דדיםנמ
הוגן דרך רווח 

  והפסד
הלוואות 
 כ"סה  וחייבים

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
       

 157,811 -   157,811  נכסי חוב סחירים 
 16,613  16,613 -   נכסי חוב שאינם סחירים

 331,863 -   331,863  אחרות
       

 519,116  16,613  172,715  כ"סה
       

 
 

 2133, בדצמבר 13ליום   

  

בשווי נמדדים 
הוגן דרך רווח 

  והפסד
הלוואות 
 כ"סה  וחייבים

 מבוקר  
 ח"אלפי ש  

       
 115,916 -   115,916  נכסי חוב סחירים 

 38,715  38,715 -   נכסי חוב שאינם סחירים
 377,616 -   377,616  אחרות

       
 512,127  38,715  521,582  כ"סה
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 (המשך) פירוט השקעות פיננסיות- : 'נספח א
 
 נכסי חוב סחירים .ב 

 
 במרס 13ליום  

 ליום  
 בדצמבר 13

  2132  2133  2133 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
       

       שיועדו הפסדובשווי הוגן דרך רווח  גיםמוצ
       :בעת ההכרה לראשונה 

       
 218,111  211,213  211,227  חוב ממשלתיותאגרות 

       
 97,532  321,611  96,578  אגרות חוב אחרות שאינן ניתנות להמרה

       
 115,916  157,811  111,815  סך הכל נכסי חוב סחירים

 
 
 נכסי חוב שאינם סחירים .ג 

 
 : כהלוואות וחייבים מוצגים

 
 2132 ,במרס 13ליום   

  
 הערך

  פריםבס
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
     

 3,121  3,112  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 38,581  37,323  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 39,911  38,121  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 
 
 

 2133 ,במרס 13ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
     

 39,921  39,162  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 38,671  37,219  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 18,591  16,613  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 
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 (המשך) פירוט השקעות פיננסיות- : 'נספח א
 

 (המשך) נכסי חוב שאינם סחירים .ג
 

 
 2133 ,בדצמבר 13ליום   

  
 ךהער

  בספרים
 שווי
 הוגן

 מבוקר  
 ח"אלפי ש  
     

 3,133  3,291  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 38,931  37,152  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 21,225  38,715  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 

 השקעות פיננסיות אחרות .ד
 

 
 

 במרס 13ליום  
 ליום  

 בדצמבר 13
  2132  2133  2133 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  

       סחירות
       

  שיועדו מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
     :בעת ההכרה לראשונה 

  

       
 368,553  87,811  381,113  תעודות סל

-   39 -   כתב אופציה                        
 5,811  21,276  7,829  תעודות השתתפות בקרנות נאמנות

 3,181  1,627  3,256  קרנות השקעה
 3,797  1,319  3,796  מוצרים מובנים

       
  391,122  331,863  377,616 

 
 

 



 מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע
 נספחים לדוחות הכספיים ביניים

21 

 

 שהורווחו ברוטו פרמיות –' נספח ב

  
 החודשים שהסתיימו 1-ל

  במרס 13ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 13

  2132  2133  2133 
 מבוקר  קרבלתי מבו  
 ח"אלפי ש  
       

 6,825   1,634  3,751  מדגה
 26,032   5,798  7,371  פירות

 9,271   2,172  2,259  בקר
 37,282   9,498  31,131  ירקות

 19,976   7,070  7,131  לול
 6,306   1,389  3,156  אבוקדו

 4,596   1,193  3,198  צמחי נוי 
 3,973   927  715  בננות
 5,102   1,115  3,171  הדרים
 2,000   45  312  כותנה

 1,196   152  351  גפן היין
 4,789   1,278  3,619  פלחה

 2,147   531  521  בתי צמיחה
 601   163  318  משתלות
 735   323  218  זיתי שמן

 390   16  32  אגוזי אדמה
 385   91  95  כוורות

 111  -   328  בקר במרעה
 7,181   3,697  2,111  ביטוח הכנסה - פלחה

       
 319,236  17,192  19,318  סך הכל מחקלאים

       
 315,195  11,893  11,661  השתתפות הממשלה

       
 271,633  71,981  79,833  שהורווחו ברוטו סך כל פרמיות

       
       :ההרכב

       :איםמחקלשהורווחו פרמיות 
 36,316  1,511  1,915   אסונות טבע 
 321,181  11,589  11,211  נזקי טבע 
       

 319,236  17,192  19,318  מחקלאיםשהורווחו סך הכל פרמיות 
       

       : השתתפות הממשלה
 61,188  31,915  39,638  פרמיות אסונות טבע 
 71,917  39,916  23,115  פרמיות נזקי טבע 

 315,195  11,893  11,661  סך הכל השתתפות הממשלה
       

 271,633  71,981  79,833  שהורווחו סך הכל פרמיות
 

 השתתפות הממשלה בפרמיות
 

נזקי ביטוח בגין 
 טבע 

למעט , (זהה לאשתקד) 15%שיעור השתתפות הממשלה בפרמיות בגין ביטוח נזקי טבע הינו  -
 -ל 11%בין )סה לפלחה שבו שעורי ההשתתפות משתנים לפי איזור הגידול ביטוח הכנ פיבענ
בצמחי נוי בו ביטוח ו 81%בקר במרעה בו שעור ההשתתפות הינו פגרי ביטוח פינוי וכילוי , (81%

 .הביטוח הבסיסירובד על  51%שעור ההשתתפות הינו 
ביטוח בגין 

 אסונות טבע
 (.זהה לאשתקד) 81%יטוח אסונות טבע הינו שיעור השתתפות הממשלה בפרמיות בגין ב -
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 תביעות -' נספח ג
 

    

תביעות 
תלויות 

 ליום
  בדצמבר 13

תביעות 
 תלויות 

 ליום
  במרס 13

 כ תביעות "סה
חודשים שהסתיימו  1-ל

  במרס 13ביום 

כ "סה
תביעות 
לשנה 

שהסתיימה 
 ביום

 בדצמבר 13
 2133  2133  2132  2132  2133  תשלומים  
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"אלפי  ש  
             
             

 3,857  1,342  (192)  2,119  4,252  3,133  מדגה
 50,769  3,807  2,781  6,711  9,433  5,181  פירות

 12,540  3,117  1,912  3,935  2,339  1,166  בקר
 20,835  12,895  15,951  16,658  3,701  2,997  ירקות 

 19,909  6,614  6,221  5,531  4,846  5,555  לול
 313  (1,412)  (113)  517  1,664  726  אבוקדו
 980  (304)  1,332  1,926  1,343  529  נויצמחי 
 560))  225  2,116  2,381  145  8  בננות
 4,786  3,341  3,187  3,118  631  731  הדרים
 4,544  320  328  117  4,054  1,775  כותנה

 204 -   (35)  38  54  23  גפן היין
 8,655  (270)  6,386  6,251  321  56  פלחה

 2,131  1,704  1,171  1,396  281  358  בתי צמיחה
 89  55  3  221  239  -  משתלות
 4,839  114  26  21  1,907  3,919  זיתי שמן

 89  (130)  92  -  313  211  וזי אדמה אג
 713  -  521  386  371  518  בקר במרעה

 119  -  -  - -   -  כוורות
 31,629  6,184  -  -  35  35  ביטוח הכנסה

             
  28,161  15,122  72,625  65,761  17,612  315,779 
             

 הוצאות ישירות ועקיפות בגין 
 31,513  3,656  5,761  1,568  3,571  1,766  ישוב תביעות 
             

 361,121  19,258  73,521  76,391  16,896  12,226  תקופהסך הכל תביעות ל

 

  
חודשים שהסתיימו  1 -ל

 במרס 13ביום 

לשנה  
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 13

  2132  2133  2133 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"ש אלפי  
       

       :תקופהסך הכל תביעות ל
       

 16,961  1,128  31,189  אסונות טבע
 321,161  16,211  63,111  נזקי טבע

       
  73,521  19,258  361,121 
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 התחייבויות בגין חוזי ביטוח ועתודות ביטוח -' דספח נ
 
 2132, במרס 13ליום   

  ברוטו  
ביטוח 
 יירש  משנה

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  

       :עתודות ביטוח
 261,811  -  261,811  בגין נזקי טבע 

 288,227  -  288,227  בגין אסונות טבע
       

  552,113   - 552,113 

       :תביעות תלויות
 63,121  939  63,919  בגין נזקי טבע 

 31,251  -  31,251  בגין אסונות טבע
       
  76,391  939  75,271 

 627,115  939  628,221  ועתודות ביטוחכ התחייבויות בגין חוזי ביטוח "סה
 
 2133, במרס 13ליום   

  ברוטו  
ביטוח 
 שייר  משנה

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  

       :עתודות ביטוח
 216,681  -  216,681  בגין נזקי טבע 

 251,168  -  251,168  בגין אסונות טבע
       

  197,353   - 197,353 

       :תביעות תלויות
 58,812  3,511  61,112  בגין נזקי טבע 

 7,512  -  7,512  בגין אסונות טבע
       
  67,881  3,511  66,181 

 561,515  3,511  565,115  ועתודות ביטוחכ התחייבויות בגין חוזי ביטוח "סה
 
 2133, בדצמבר 13ליום   

  ברוטו  
ביטוח 
 שייר  משנה

 מבוקר  
 ח"שאלפי   

       :עתודות ביטוח
 273,931 -   273,931  בגין נזקי טבע 

 271,217 -   271,217  בגין אסונות טבע
       

  512,317   - 512,317 

       :תביעות תלויות
 27,176 -   27,176  בגין נזקי טבע 

 8,871  916  9,821  ת טבעבגין אסונו

       
  16,896  916  15,951 

 578,197  916  579,111  ועתודות ביטוחכ התחייבויות בגין חוזי ביטוח "סה
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דוח ביצוע תקציב
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 דוח ביצוע תקציב
 התקציב להוצאות בפועלוואת הש

 2132במרץ  13לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 
 

 (חוסר)עודף   הוצאה בפועל  )*(  התקציב  
 ח נומינליים"אלפי ש  
       
       :השוואה לעומת תקציב שנתי - שקעותה .א
       
 3,918  333  2,159  רכישות 
       
       
 3,918  333  2,159  כ"סה 
 
       
       :צאות הנהלה וכלליותוה   .ב
       
 371  1,378  1,118  (כולל מס שכר)עלות שכר ונלוות  .3   
       
       
 (1)  122  138  וצאות רכבה .2 
       
       
 (37)  786  769  וצאות תפעול ה .1   
 
       
 (8)  192  181  עריכיםמחשוב מ,אחזקת מחשב, יבוד נתוניםע .1   
       
       
 337  122  119  ירותי חוץש .5   
       
  

5,158 
 

5,311 
 

    הנהלה וכלליות -ך הכל הוצאות מתוקצבותס     258
       
       :סעיפים לא מתוקצבים .6   

   (32)    ד"שכ                
   (1)    ין סיום יחסי עובד מעבידעדכון התחייבות בג                

   (71)    הפרשה לחובות מסופקים    
   165    פחת     
    277   
       

   (711)    הוצאות מחלקת תביעות מתוך הנהלה וכלליות                
       
       סך הכל הוצאות הנהלה וכלליות    
   1,677    בדוחות הכספיים     
 
 
       

 למעט השקעות המוצג תקציב לשנה, תקציב לתקופה של שלושה חודשים*( 
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 (חוסר)עודף   הוצאה בפועל  )*( התקציב  
 

   
ח "אלפי ש

   נומינליים
       
       :צאות שיווקוה   .ג
       
 31  555  569  (כולל מס שכר)עלות שכר ונלוות  .3   
       
       
 5  328  311  רכב תוצאוה .2 
       
       

 77  117  181  תפעולשיווק ווצאות ה .1 
       
 

 3,386  3,191  96 
       שיווק -מתוקצבות סך הכל הוצאות       

 
       
       :צאות הערכת נזקיםוה   .ד
       
 17  996  3,111  ( כולל מס שכר)עלות שכר נלוות  .3   
       
       
 (2)  362  361  רכב תוצאוה .2 
       
       

 513  3,777  2,278  עלויות מעריכים קבלנים .1 
       
       
 29  311  362  וצאות תפעול ה .1   
               
       
 29  -  29  שרותי חוץ .5   
       
 591  1,168  1,662  הערכת נזקים-ות סך הכל הוצאות מתוקצב   
       
       

 
 

 918  9,258  31,216   סך הכל הוצאות מתוקצבות .ה
 
 
       

 למעט השקעות המוצג תקציב לשנה, תקציב לתקופה של שלושה חודשים*(  

 


