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 1034, מאיב 12
רוד י ד ח  ן" ו י ר  קטו

ם  ו י 1ל  1034במרס  3

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

, בהתאם לחוק 1034במרס  13הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד, לתקופה שנסתיימה ביום 

רשות החברות "(, לחוזרי חוק החברות הממשלתיות)להלן: " 3791-החברות הממשלתיות, התשל"ה

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

, ולחוזרי הממונה על שוק ההון ביטוח 3772 -הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון(, התשנ"ח

ות החברות "(. הדוח כולל את המידע הנדרש בהוראות חוזרי רשעל הביטוח המפקחוחסכון )להלן:"

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

 .1031הדוח נערך מתוך הנחה שבפני המעיין מצוי גם הדוח התקופתי המלא של החברה לשנת 

 

 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי חברה .א

מפני נזקי טבע בחקלאות  חהחברה פועלת בתחום פעילות אחד, ביטו,  1034 מרסב 13נכון ליום 

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

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

 והחי.  בישראל, כנגד נזקי טבע שונים בתחומי הצומח

ביטוח מפני אובדן רכוש, מוגבל לכיסוי הגידול החקלאי והרכוש בלעסוק לחברה רישיון בנוסף, 

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

 ,עלהיבענף זה לא  דמי הביטוחמותנה בכך שסך , ולרישיון העיקרי, ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות

. דמי הביטוח של החברה. החברה מקפידה לעמוד בדרישה זוהסך הכולל של מ 30%מעל  ,בכל עת

התיר המפקח להפעיל את תוכנית ביטוח פלחה כולל מסלול ביטוח הכנסה  1007בחודש נובמבר 

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

 . 1034ו  1031ניתן אישור דומה גם לשנים  1031 לשנתיים נוספות. בחודש ספטמבר

אלף לקוחות. הלקוחות העיקריים של החברה הנם חקלאיים פרטיים, חברות  31 -לחברה כ

 חקלאיות, המועצות החקלאיות וארגונים חקלאיים שונים. 

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

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

 "( הינה הלקוח העיקרי של החברה. הצמחים מועצתהמועצה לייצור צמחים ושיווקם )להלן: "

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

יות והארגונים החקלאיים מהווים מקור הכנסה משמעותי של החברה, החברה שהמועצות החקלא

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

 יחייב התארגנות שיווקית אחרת. 
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 מידע כללי

בעה באסיפה מקולות ההצ 10%מדינת ישראל, מחזיקה מנית יסוד א' אחת של החברה, המקנה לה 

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

למספר הדירקטורים הממונים על ידי בעלי מניות יסוד ב' )המוחזקות על ידי מועצות הייצור וארגוני 

ת החברה כחברה המגדלים השונים( וכן את הזכות למנות את יו"ר דירקטוריון החברה. לפיכך, מסווג

ממשלתית והינה כפופה לחוק החברות הממשלתיות והתקנות מכוחו, חוזרי והנחיות רשות החברות 

 הממשלתיות ולהחלטות הממשלה, כפי שמתקבלות מעת לעת. 

-בנוסף, כחברת ביטוח, כפופה החברה גם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

והתקנות שמותקנות מכוחו מעת לעת ולהוראות המפקח, ככל שהן "( הפיקוח חוק)להלן: " 3723

 .נוגעות לתחומי פעילותה כמבטחת בתחום הביטוח הכללי בענף נזקי טבע בחקלאות

 פוליסות הביטוח .1.א

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

הביטוחים הללו  מרביתטבע", כאשר ב נותומחולקים לביטוח "נזקי טבע" וביטוח "אס

"( הממשלהביטוחים מורחבים. ממשלת ישראל )להלן: "בצד קיימים ביטוחים בסיסיים 

 טבע בשיעור משתנה. נותאסובפרמיות ביטוח משתתפת בפרמיות ביטוח נזקי טבע  ו

, בתחילתה של כל שנה משרד החקלאות קובע את שיעור השתתפות 1004החל משנת 

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

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

, בדומה לשנים האחרונות, במרבית פרמיות ביטוח נזקי 1034לפיו שיעור ההשתתפות לשנת 

ות המדינה כאמור כפופה, בין היתר, לכך מגובה הפרמיה הכוללת. השתתפ 11%טבע יהיה 

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

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

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

. השתתפות הממשלה בפרמיות, נכללת בדוחות על בסיס שיעורים שנקבעובהתאם ל

 מצטבר.

בהתאם להסכמים  20%בפוליסות אסונות טבע הינה  1034השתתפות המדינה בשנת 

הסכם אסונות )להלן: " 1000שנחתמו בין החברה לממשלת ישראל מידי שנה החל משנת 

 "(. טבע

אם לענפים הקיימים ונמכרו ביטוחים במהלך התקופה חידשה החברה את ביטוחיה בהת

 בסיסיים דרך מועצות היצור והארגונים החקלאיים. 

. הביטוח מבטיח החלה החברה לבטח ביטוח הכנסה לענף הפלחה 1007בחודש דצמבר 

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

בהתאם לאזור הגידול. בנוסף, הממשלה  20%ל  40%השתתפות ממשלה בפרמיה הנעה בין 

משתתפת בסכום התביעות החורגות מעל סכומי הפרמיות הכוללים )בניכוי הוצאות עד 

וכן נקבעה תקרת ביטוח לכלל המבוטחים. תקופת  ₪מיליון  10מיליון ש"ח( בסכום של עד 

ברה מביטוח הביטוח הינה במחצית הראשונה של השנה ובהתאם לכך נפרסות הכנסות הח

זה. בתקופת הדוח היקף הנזקים המוערך בביטוח זה חרג מעבר להכנסות מפרמיות 

והעתודות שנצברו בגין ביטוח זה ולפיכך נרשמה השתתפות המדינה בתביעות בסכום של 

 . ₪מיליון  1.2
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החלה החברה לבטח באמצעות מועצת הלול את כל מגדלי הלול, בביטוח בסיסי  1034בשנת 

מוגדרות מראש( כנגד מחלת הניוקאסל וזאת מכוח הסכם אסונות טבע עם )לשלוחות 

המדינה המאפשר לחברה לבטח ביטוחים אלו. במסגרת ההסכם נקבע, כי שיעור השתתפות 

וכן המדינה תעניק לתוכנית, ביטוח משנה לשנת  20%המדינה בפרמיות ביטוח זה נקבע על 

של  1034לתוכנית הביטוח גבול אחריות לשנת מיליון ש"ח. בנוסף, נקבע  12, בגובה של 1034

לכל התביעות שיוגשו, ובסיומו יסתיים הביטוח. ביטוח זה כולל ביצוע פעולת  ₪מיליון  44.4

המתת עופות נגועים במחלת הניוקאסל בלול, פינוי וניקיון הלול, בעקבות צו השמדה 

מתן תגמולי ביטוח  שהוציאו השירותים הוטרינריים שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר וכן

לחקלאי לו הושמדו העופות, בכפוף לכך שפעל לפי כל ההוראות והנחיות של החברה 

 והשירותים הוטרינריים כמפורט בחוזה הביטוח. 

 

 

 ביטוח משנה

 ביטוחיפועלת להקטנת הסיכונים הביטוחיים שהיא נוטלת על עצמה, באמצעות החברה 

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

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

ההתקשרות עם מבטחי המשנה נערכת על  חברות מסחריות זרות לביטוחי משנה.הן על ידי ו

 בסיס שנתי. 

י המשנה, אך לא משחרר חלק מהתביעות ממבטחפיצוי בגין משנה מאפשר קבלת הביטוח 

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

 :1034 -ו 1031בשנים  להלן טבלת  ביטוח עוצר הפסדים שנרכשו על ידי החברה

 
שיעור הנזקים  מבטחי משנה  פוליסות

 מהפרמיות
שיעור כיסוי 

 1031בשנת 
שיעור כיסוי 

 1034בשנת 
 70% 70% 320%-310% ה בחו"למבטחי משנ נזקי טבע
 70% 70% 100%-320% מבטחי משנה בחו"ל נזקי טבע
 70% 70% 100%-100% מבטחי משנה בחו"ל נזקי טבע
 20% 20% 400%-100% ממשלת ישראל נזקי טבע
 20% 20% 100%-400% ממשלת ישראל נזקי טבע
אסונות 

 טבע
 92% 23% 100%-310% מבטחי משנה בחו"ל

אסונות 
 טבע

 70% 70% 100%-100% בטחי משנה בחו"למ

 

ובשנים קודמות, החברה רוכשת ביטוח משנה   1034בהתאם להסכמי אסונות טבע בשנת 

מממשלת ישראל לנזקים אשר יחרגו מעבר לעתודה שנצברה בגין פוליסות אלו. בנוסף 

 , החשב הכללי1034בביטוח לול כנגד מחלת הניוקאסל, אותו החלה החברה למכור בשנת 

התחייב לכסות תשלומי תגמולים אשר יעלו על היקף הפרמיות בניכוי הוצאות, בסכום של 

. כמו כן בביטוח הכנסה בפלחה, הסכם הביטוח עם המדינה, כולל ₪מיליון  12עד 

 10השתתפות של המדינה בתביעות העולות על הפרמיות בניכוי הוצאות בסכום של עד 

 . ₪מיליון 

, רכשה החברה ביטוח משנה פקולטטיבי למספר קטן של  1034ו  1031בנוסף, בשנים 

 מבוטחים בענף המדגה המיוחד. 
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 עתודות ביטוח נזקי טבע .1.א

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

דיווח הכספי בהתאם לתקני ה. 1031 –)חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי(, התשע"ג 

ות בגין חוזי ביטוח כוללות התחייבויות אשר וי, התחייב"(IFRS -האומיים )להלן: "הבינל

 .נוצרו בגין אירועים שקרו עד ליום המאזן

במטרה נבחרה  IFRS -ולא בהתאם ל  לתקנות הפיקוחהצגת העתודה בסעיף נפרד, בהתאם 

מים להצגה הנאותה ביותר בהתבסס על אופי החברה ומטרותיה ובהתאם לסיכולהגיע 

 שנערכו עם המפקח על הביטוח ורשות החברות הממשלתיות. 

ומשמשת  מסלולי הביטוחכל מעסקי ביטוח ב יתרות שנצברומורכבת מ העתודה הכוללת

 לתשלום נזקים, כאשר הכספים הנצברים משויכים בעתודה לכל מסלול בנפרד.

 ניהול השקעות פיננסיות .1.א

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

החברה  , מרבית השקעותהשקעותת ה. בהתאם להחלטות ועדלהוראות חוק הפיקוח

 מנוהלות על ידי בתי השקעות חיצוניים. 

. ההשקעות תהשקעות החברה רשומות בספרי החברה ומנוהלות באמצעות תוכנה ייעודי

שקעות הסחירות מוצגות בשווי מפוקחות על ידי ועדת ההשקעות המתכנסת מידי חודש. הה

השוק שלהם במועד הדוח וההשקעות הלא סחירות מוצגות לפי העלות המופחתת ליום 

 הדוח. 

 חקיקה, תקינה, הסדרה וחוקי הפיקוח .4.א

הסדרה בקשר עם תחומי הפעילות של החברה, בלהלן יתוארו שינויים מהותיים בחקיקה ו

 שהתווספו בתקופת הדוח.

 

של המפקח בנושא עדכון הוראות  1034-3-1סם חוזר ביטוח פור 1034בחודש ינואר  .א.4.א

מטרת חוזר זה הינה לעדכן את דוח תיאור עסקי בדוח תקופתי של חברות ביטוח. 

תאגיד ודוח דירקטוריון הכלולים בדוח תקופתי של חברות ביטוח כך שיהיו ממוקדים, 

 .עדכניים ובמבנה אחיד

של המפקח בנושא החוזר  1034-7-3ים פורסם חוזר גופים מוסדי 1034בחודש ינואר  .ב.4.א

המאוחד ניהול סיכונים. חוזר זה הנו חלק מקודקס הרגולציה שמפרסם המפקח, ומחליף 

 .1007 -את חוזר ניהול הסיכונים של המפקח מ

של רשות החברות הממשלתיות בנושא נוהל  1034-4-3בחודש ינואר פורסם חוזר  .ג.4.א

 1034ושכר טרחתם, ובחודש מרץ  העסקת רואי חשבון מבקרים בחברות ממשלתיות

של רשות החברות הממשלתיות בנושא הסדרת הממשק בין  1034-4-1פורסם חוזר 

רואה החשבון המבקר בחברה ממשלתית לבין רשות החברות הממשלתיות לבין החברה 

הממשלתית. מטרת החוזרים הללו הנה קביעת כללים לגבי אופן מינוי רואה חשבון 

דרת הדוחות והממשק בין רואה החשבון המבקר, הרשות מבקר, שכר טרחתו והס

 והחברה הממשלתית.

של רשות החברות הממשלתיות בנושא  1034-9-3פורסם חוזר  1034בחודש מרץ  .ד.4.א

עקרונות למועד תגמול ותמרוץ עובדים בכירים בחברות ממשלתיות. מטרת החוזר הנה 

ר יאפשרו לחברה להיות קביעת כללים ומנגנוני תגמול הולמים לעובדים הבכירים, אש
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שחקן תחרותי ואטרקטיבי בעת גיוס עובדים ושימורים וכן יאפשרו לחברה לשפר את 

 ביצועיה, רווחיותיה ויעילותה.

 

 

 מצב הכספיה .ב

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

 תוני מאזן:נ

 בדצמבר 13 מרסב 13 

  1034 1031  1031 

 3,410  709 3,111  ייםנכסים לא מוחש

 3,224  3,934 3,212   נכסי מיסים נדחים

 491  102 107  שוטפיםנכסי מיסים 

 9,711  2,121 9,991   רכוש קבוע

 403  2,113 2,200  חייבים ויתרות חובה

 19,929  91,709 97,119  פרמיה לגביה

 229,007  247,101 220,170  השקעות פיננסיות 

 14,971  - 32,277  משנה  נכסי ביטוח 

 12,439  11,071 13,292  מזומנים ושווי מזומנים

 207,270  991,932 202,144  סך הכל נכסים

 2,271  2,443 2,921  ון עצמיה

 211,422  291,040 202,434  תודות ביטוחע

 319,112  19,221 342,212  התחייבויות בגין חוזי ביטוח

 3,132  3,140 3,144  התחייבויות בשל עובדים

 17,212  11,231 40,222  זכאים ויתרות זכות

 207,270  991,932 202,144  סך הכל הון והתחייבויות
 
 
 
 שקעה ברכוש קבועה

 ח בתקופת הדוח, נובעת מהפחת ברכוש הקבוע בקיזוז השקעות בתקופה."אלפי ש 311הירידה בסך 

 

 פרמיה לגביה 

מגדלים, המועצות החקלאיות, ארגוני קניות וממשלת ישראל. הגידול  הסעיף מורכב מיתרות חוב של

אלפי ש"ח וגידול בחוב  2,201בחוב מגדלים ומועצות בסך  גידולאלפי ש"ח נובע מ 13,410בסך 

 אלפי ש"ח. 41,211ממשלת ישראל בסך 
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 השקעות פיננסיות ומזומנים 

ודות סל בשוק ההון ובפיקדונות החברה משקיעה את נכסיה במזומנים באפיקים סולידיים ותע

 במוסדות בנקאיים. הקיטון בסעיף נובע מהפעילות השוטפת ומרווח מההשקעות. 

 

  נכסי ביטוח משנה

היקף  1031סעיף מורכב מיתרת חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות בגין חוזה ביטוח. בשנת ה

מהיקף הפרמיות. בהתאם  310% התשלומים ושינוי בהתחייבויות במסלול נזקי טבע הגיע לשיעור של

להסכמי ביטוח המשנה הקיימים לחברה בשנה זו, מבטחי המשנה מחו"ל משתתפים בתביעות 

במסלול זה. חלק ניכר מהתביעות נכון למועד הדוח טרם שולם ונרשם  310%העולות על יחס של 

עות בסעיף בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח ובהתאמה נרשמת השתתפות מבטחי המשנה בתבי

נכסי ביטוח משנה. תשלום מבטחי המשנה צפוי לאחר תשלום ההתחייבויות החברה למבוטחים 

 והגשת חשבון סופי למבטחי המשנה.

 

 הון עצמי

 גידול בהון העצמי נובע מהכנסות מהשקעות נטו מהון זה. ה

פי תקנות  ח מההון המינימאלי הנדרש מהחברה על"לפי שא 3,131 -הון העצמי של החברה גבוה בה

תקנות הון )להלן: " 3772 –הנדרש ממבטח(, התשנ"ח  יהפיקוח על עסקי בטוח )הון עצמי מינימאל

 "(. עצמי מינימאלי

 

   עתודות ביטוח

שירותים פיננסים )ביטוח( )חישוב לתקנות הפיקוח על שבו בהתאם וחהביטוח של החברה עתודות 

ות טווח לחישוב עתודות בביטוחים חקלאיים הקובע, 1031עתודות ביטוח בביטוח כללי( התשע"ג 

הנדרשת  תהמינימאליבהתאם לחישוב האמור, סכום העתודה  נכון למועד הדוח, מפני נזקי טבע.

העתודה ש"ח.  מיליון 3,411 -הינו כ תהמקסימאליוסכום העתודה ש"ח מיליון  474 -מהחברה הינו כ 

מבוססת על עודף ח "מיליוני ש 202 -כ בסך של  1034במרס  13ליום  המוצגת בדוחות הכספיים

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

 לעיל. 1ההצגה ראה סעיף א.

 

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח

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

רה מחושבת על ידי מומחי החברה בהתבסס על אומדנים  ותוצאות עבר והערכות של עורכי הית

 הגידול בהתחייבות נובע מנזקים שקרו בתקופה וטרם שולמו למגדלים.  הדין של החברה.

 

 זכאים ויתרות זכות

ח, נובעת בעיקר מתשלום "אלפי ש 3,030בתקופת הדוח בסעיף זכאים ויתרות זכות, בסך  העליה

וירידה  ₪אלפי  31,931בהכנסות מראש בגובה  עליהאלפי ש"ח,  1,423תרה בגין מבטחי משנה בסך י

 אלפי ש"ח בהתחייבויות לזכאים אחרים.  2,141בגובה 
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 וצאות הפעילותת .ג

 1031 -ו 1034במרס  13ביום  םלהלן יובאו נתוני דוח רווח והפסד, לשלושה החודשים המסתיימי

 )באלפי ש"ח(: 1031בדצמבר  13ולשנה המסתיימת ביום 

 בדצמבר 13 במרס 13 

  1034 1031  1031 

 124,374  92,197 21,911  ברוטושהורווחו רמיות פ

 12,311  9,109 9,131  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 112,017  27,091 91,431  פרמיות שהורווחו בשייר

 40,072  7,391 31,112  , נטו והכנסות מימוןמהשקעות רווחים

 172,319  92,141 70,242  כנסות הסך כל ה

 117,291  29,342 71,211  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין 

 ביטוח הכנסה בפלחה

 1,217 -  - 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

 ין חוזי ביטוחבהתחייבויות בג

 (2,072) -  14,971 

 134,292  29,342 72,071  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 1,317  3,303 3,311  הוצאות שיווק

 10,442  1,111 1,112  הוצאות הנהלה וכלליות

 140,411  91,427 304,143  הוצאות הסך כל 

 (44,172)  992,4 (31,271)   (מעתודות) לעתודותלפני העברה )הפסד( רווח 

 44,241  (931,4) 34,091  ביטוח (לעתודותמעתודות )העברה 

 144  24 397  רווח לפני מס

 372  44 27  מיסים על הכנסה

 (91)  - -  נטו מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי הפסד

 193  10 70  הכולל סה"כ הרווח

 

 פרמיות ברוטו

מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר  2.1 -פרמיות ברוטו בסך כב הגידול

ברבעון  ₪מיליון  1בהיקף פרמיות כולל של כ  1034התחלת ביטוח ניוקאסל לענף הלול בשנת מ

ושינויים בשטחים  ורמות הביטוח בשאר ענפי פוליסות המחירים של  תאמות ההנוכחי וכן מ

  .הביטוח

 11%בביטוחי אסונות טבע ועל  20%עומדת על  1031 -ו 1031ה בפרמיות בשנים השתתפות הממשל

וביטוח בצמחי   20% -ל 40%בביטוחי נזקי טבע, למעט בביטוח הכנסה בפלחה בו השעורים נעים בין 

בביטוח ענף הלול כנגד מחלת הניוקאסל שיעור השתתפות . 41%נוי בו שיעור ההשתתפות הינו 

וסיכוני אש אין השתתפות  , כשל מערכות, גניבהבביטוח מבנים, בתי צמיחה.  20%המדינה עומד על 

ממשלה.  
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 פרמיות מבטחי משנה 

  .מליון ש"ח 9.1 -בכהסתכמה בתקופה המקבילה אשתקד ועלות ביטוח המשנה בתקופת הדוח 

 

 בסעיף זה משנההמבטחי חלקם של תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ו

מיליון  29 -מיליון ש"ח לעומת כ 72-הגיע לכ  והשינוי בהתחייבויות  דוח היקף התביעותבתקופת ה

 ,₪מיליון  11ם: ביטוח הכנסה בפלחה ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקרי הנזקים היו בענפי

  .₪מיליון  33 -כ -בננותו מיליון ש"ח 33 -כ -ירקות, ₪מיליון  31 -כ -פירות

ם המוערך בביטוח הכנסה בפלחה חרג מעבר להכנסות מפרמיות בתקופת הדוח היקף הנזקי

והעתודות שנצברו בגין ביטוח זה ובהתאם להסכם להפעלת ביטוח זה עם ממשלת ישראל, נרשמה 

 .₪מיליון  1.2השתתפות המדינה בתביעות בסכום של 

הגיע לשיעור היקף התשלומים ושינוי בהתחייבויות  נכון למועד הדוח במסלול נזקי טבע  1031בשנת 

מהיקף הפרמיות. בהתאם להסכמי ביטוח המשנה הקיימים לחברה בשנה זו, מבטחי  310%של 

במסלול זה. הסכום שנרשם בסעיף  310%המשנה מחו"ל משתתפים בתביעות העולות על יחס של 

חלק מבטחי המשנה בתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברבעון זה נובע מעדכון 

ם שצפויים להתקבל כתוצאה משינויים בהערכת התביעות התלויות בהתאם להתבררות הסכומי

 התביעות ברבעון זה.

  

 וצאות הנהלה וכלליות ושיווקה

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

ת כח אדם, גיוס ועדכוני שכר ועליה הגידול נובע בעיקר מעלויו .ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש

 .בעלויות המעביד עכב עלייה במס השכר ובביטוח הלאומי

 

 השקעות 

 הצמדהבסיס 

 מרסב 13ליום   מרסב 13ליום   
  1034  1031  1034  1031 

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

 41%  43%  101,131  127,022  צמוד למדד
 0%  0%  3  -  צמוד למט"ח

 19%  17%  132,903  117,212  לא צמוד שקלי
 32%  10%  319,327  313,472  מנייתי

         
 300%  300%  247,101  220,170  סה"כ

         
 1%  1%  31,437  31,171  נכסי חוב שאינם סחירים

 
 נתוני תשואה ורווח

 לתקופה שהסתיימה  
 רסבמ 13ביום 

 לתקופה שהסתיימה 
 במרס 13ביום 

  1034  1031  1034  1031 
 באחוזים  באחוזים  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  פרוט

         
והכנסות  נטו ,רווחים מהשקעות

 מימון
 

31,112 
 

7,391 
 

1.1% 
 

3.1% 
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ן ש"ח מיליו 7.1 -מליון ש"ח לעומת רווח של כ 31.1 -בכ השקעות הסתכמו בתקופת הדוחמרווחים 

עלייה לעומת  300מדד תל אביב ב 2.1% -של כעליה הדוח חלה בתקופת  בתקופה המקבילה אשתקד.

צמודות למדד באגרות חוב  3.7% -של כבהשקעות בתקופה המקבילה אשתקד, עליה  4.7% -של כ

עליה באגרת חוב ממשלתיות לא , בתקופה המקבילה אשתקד 3.4% -קונצרניות לעומת עליה של כ

, עלייה בתקופה המקבילה אשתקד 0.1% -לעומת עליה של כ 3.2%-מדד בגובה של כ צמודות

העולמי בשיעור  MSCIאשתקד  וכן עליה במדד  0.1%  -לעומת עליה של כ 3.1%בממשלתי הצמוד 

 אשתקד.בתקופה המקבילה  %4.1 -לעומת  עליה  של כ %3.1של 

 

 זרים מזומנים ונזילותת .ד

אלפי ש"ח לעומת סך של   13,292אריך הדוח הסתכמו לסך של תרות המזומנים של החברה לתי

אלפי ש"ח נובעת מפעילות שוטפת  12.1בסך  ירידה. ה1031בדצמבר  13ח ליום "אלפי ש 12,439

 ופעילות השקעה של החברה.

 

 מקורות מימון        .ה

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

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

 

 תזרים מזומנים חזוי        .ו

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

קרו בעתיד. מהפעילות השוטפת. יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה נובעת מהיקף הנזקים שי

מניסיון העבר של החברה היקף עתודות החברה וביטוחי המשנה שהחברה רוכשת אמורים לכסות 

את היקף ההתחייבויות שינבעו מהנזקים העתידיים. לפיכך החשש לאי יכולת החברה לעמוד 

 בהתחייבויותיה בעתיד הקרוב הינו מזערי.

 

        אירועים לאחר תאריך הדוח .ז

לה החברה מרשות החברות הממשלתיות במהלך חודש אפריל והחלטת בהתאם לאישור שקיב

דירקטוריון החברה, חילקה החברה בונוס לאחר תאריך הדוח לעובדי החברה ומנהליה בסכום של 

 ש"ח. סכום זה ירשם בתוצאות הרבעון השני של השנה.אלפי מיליון ושש מאות 

 

 גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד  .ח

הולצמן, -רה הינו רו"ח אורי הולצמן, שותף במשרד רו"ח רוזנבלוםהמבקר הפנימי של החב .3.ח

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

, כפי שאושר על ידי דירקטוריון 1034 -ו 1031תקציב השעות השנתי של מבקר הפנים לשנים  .1.ח

  שעות בהתאמה. 3,300 -שעות  ו 3,010החברה הנו 

  

 דיווח על הבקרה הפנימית לגבי הדיווח הכספי .ט

נהלים ובקרות בהתאם לדרישות סעיף  1007החברה מיישמת החל מהדוחות הכספיים של שנת 

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

ות ושינוי בבקרה הפנימית על בחוזרי הביטוח בדבר "יעילות הבקרות והנהלים לגבי הגילוי בדוח
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מחודש מאי  1009-7-2וחוזר מס'  1002, מחודש אוגוסט 1002-7-1הדיווח הכספי" )חוזר מס' 

. לצורך האמור, ערכה החברה מיפוי של כל בעלי Act SOX -ל 101(, המבוססות על סעיף 1009

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

 אחריותם. 

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

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

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

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

בהתאם להוראות הדין 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 

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

 על הדיווח הכספי.  

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

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

 בגוף המוסדי.  התפקיד כאמור

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

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

 

 ניהול סיכונים .י

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

 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 

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

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

 המוחזקים על ידה עבור המדינה או אחרים.    
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 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה .יב

קרת העל בחברה ועל אישור דוחותיה הכספיים דירקטוריון החברה הוא האורגן המופקד על ב

 של החברה.

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

כמו גם  ,לישיבות ועדת המאזןממצאי דיון זה ליתן המלצה לדירקטוריון בקשר לאישורם. 

הכספיים, מוזמנים ונוכחים רואה החשבון לישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות 

שעלו מתהליך , היו כאלה, ככל שהמבקר של החברה, הנדרש לפרוש את הממצאים העיקריים

של הדוחות הכספיים והוא עומד לרשות חברי ועדת המאזן והדירקטוריון, לפי העניין,  הסקירה

 בכל שאלה והבהרה הנדרשת בקשר עם הדוחות הכספיים ואישורם.

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

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

את  ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים, את סבירות הנתונים,

נויים שחלו בה ואת יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות המדיניות החשבונאית שיושמה ושי

 הכספיים ובמידע הנלווה. 

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

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

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

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

 נוספים לוועדה. 

מליצה ועדת המאזן לדירקטוריון החברה לאשר את הדוחות הכספיים של ה 1034, מאיב 13ם ביו

 . 1034, מרס ב 13החברה, ליום 

 הדוחות הכספיים נמסרים לחברי הדירקטוריון מספר ימים לפני מועד אישורם. 

, יו"ר הישיבה שלום יוסף הוכמן 'פרופאת  1034 מאיב 12דירקטוריון החברה הסמיך ביום 

דוח ביצוע  דוח הדירקטוריון, דוחות כספיים,הדוחות הכספיים ובכללן הנבחר לחתום על 

 נלווים.תקציב והדיווחים ה

 :הרכב ועדת מאזן לבחינת הדוחות הכספיים

 
 הוכמןיוסף פרופ' שלום 

 ואל לויטממר ש

 גב' אירה פרידמן

 מר אורי נעמתי

 מר יחיאל שמשוני

 

 

                        _______________             _______________ 

 דוד גינזבורג, מנכ"ל                    הוכמן, דירקטוריוסף שלום פרופ'            

 

 .1034במאי,  12אריך אישור הדוחות הכספיים: ת
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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(

 1009 -התשס"ח 

 
 
 

  

 

 

 

חלו שינויים שהשפיעו באופן  לא 1034, במרס  13ביום  יםחודשים המסתיימ הלושבתקופה של ש 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   1034, במאי 12

 הוכמן, דירקטור יוסף  שלוםפרופ'   

   

   1034, במאי 12

 דוד גינזבורג, מנהל כללי  

   

   1034, במאי 12

 כספים סמנכ"לדוד בכר,   
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 'בחלק 
 

 דוחות כספיים



 

 
 
 
 

 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 

 1034, במרס 13ליום ביניים דוחות כספיים 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

  
 דף  
   

 1  סקירת דוחות כספיים ביניים
   

 1-9  המנהליםהצהרות 
   

 2-7  דוחות על המצב הכספי
   

 30  רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות על 
   

 33  דוחות על השינויים בהון 
   

 31-31  דוחות על תזרימי המזומנים
   

 34-11  באורים לדוחות הכספיים ביניים
   
 11-12  נספחים לדוחות הכספיים ביניים 

   
   

 
 

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



1 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
 , 3עמינדב ' רח
 7607630אביב -תל

 +972-3-6232777טל.   
 972-3-5620479+פקס  

ey.com 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 אה החשבון המבקר לבעלי המניות שלדוח סקירה של רו
 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ 

 
 
 

 מבוא
 

החברה(, הכולל את הדוח התמציתי  -י המצורף של קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן סקרנו את המידע הכספ
ואת הדוחות התמציתיים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון  1034במרס,  13על המצב הכספי ליום 

וההנהלה אחראים לעריכה  ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון
"דיווח כספי לתקופות ביניים"  - IAS 34ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 
חוזרי רשות החברות ול 3791 -ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה11 סעיףובהתאם להוראות  3723-התשמ"א

 אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.. הממשלתיות
 
 

 היקף הסקירה
 

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

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

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

 
וח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, )חישוב עתודות העתודה לביטוח נזקי טבע בחקלאות מחושבת בהתאם לתקנות הפיק

 .IFRS-, אשר אינה עומדת בקנה אחד עם הנחיות תקני ה1031-ביטוח בביטוח כללי(, התשע"ג
 

 מסקנה
 

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך,  פרט לאמור לעיל, בהתבסס על סקירתנו,
בהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח  IAS 34ת, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מכל הבחינות המהותיו

ב לחוק 11ובהתאם להוראות סעיף  3723 -על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א
 ולחוזרי רשות החברות הממשלתיות. 3791 -החברות הממשלתיות, התשל"ה
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 *( הצהרת יו"ר הדירקטוריון
 
 

 
 מצהיר כי:שלום יוסף הוכמן,  'פרופ אני,

 
 
של שנת הראשון  לרבעוןהחברה(  -של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן הדוחות הכספיים בחנתי את  .3

 הדוחות(. -להלן ) 1034
 
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר  .1

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

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

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

 
ה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהר .4

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

 קופת ההכנה של הדוחות.ת
 
אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על  .1

 הערכתנו העדכנית ביותר:
 

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

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

 בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
 

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

   1034במאי,  12 תאריך:

  
 - שלום יוסף הוכמן 'פרופ

 דירקטור
 
 
 
 
 
 
נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות  *(

 .1001-הכספיים ודוח הדירקטוריון(, תשס"ו
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 *( מנכ"ל החברההצהרת 
 

 
 אני, דוד גינזבורג, מצהיר כי:

 
 
של שנת  הראשון לרבעוןהחברה(  -בחנתי את הדוחות הכספיים של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן  .3

 הדוחות(. -להלן ) 1034
 
מהותית ולא חסר בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה  .1

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 משקפים  .1

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

 
אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך  .4

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

 תקופת ההכנה של הדוחות.
 
בקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המ .1

 הערכתנו העדכנית ביותר:
 

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

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

 בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
 

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

   1034במאי,  12 תאריך:
 מנכ"ל החברה -דוד גינזבורג   
 

 
 
 

נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות  *(
 .1001-הכספיים ודוח הדירקטוריון(, תשס"ו
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 *( הכספים של החברה סמנכ"להצהרת 

 
 

 אני, דוד בכר, מצהיר כי:
 
 
של שנת  הראשון לרבעוןהחברה(  -ח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן בחנתי את הדוחות הכספיים של הקרן לביטו .3

 הדוחות(. -להלן ) 1034
 
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר  .1

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

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

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

 
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 ונהלים 
ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך -ע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו עלם להבטיח שמידכאלה, המיועדי

 תקופת ההכנה של הדוחות.
 
אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על  .1

 הערכתנו העדכנית ביותר:
 

ותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי את כל הליקויים המשמע א.
 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.

 בקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.משמעותי ב
 

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

   1034במאי,  12 תאריך:
 כספיםה סמנכ"ל –דוד בכר   
 
 
 
 
יתנו להבטחת נכונות הדוחות בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שנ נוסח ההצהרה *(

 .1001-הכספיים ודוח הדירקטוריון(, תשס"ו
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 *( הצהרת המנהל הכללי

 

 אני, דוד גינזבורג, מצהיר כי:

 
 הראשון לרבעון( חברת הביטוח –קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן השל  כספייםה ותאת הדוח בחנתי .3

 הדוחות(. -להלן ) 1034של שנת 
 
בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית  .1

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

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

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

 
לוי אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגי .4

 -ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת הביטוח; וכן
 

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

 ;במהלך תקופת ההכנה של הדוח
 

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

 ;המפקח על הביטוחחשבונאות מקובלים ולהוראות 
 
של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו לגבי  של הבקרות והנהלים לגבי הגילויהערכנו את האפקטיביות  ( ג)

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

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

 
אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת  .1

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

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

 -כספי; וכן
 

ת ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם כל תרמית, בין מהותי )ב( 
 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.

 

   
   

  - דוד גינזבורג  1034במאי,  12 תאריך:
 כללי מנהל  
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 *( הכספים סמנכ"להצהרת 

 

 אני, דוד בכר, מצהיר כי:

 
הראשון  לרבעון( חברת הביטוח –קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן השל  כספייםה ותאת הדוח בחנתי .3

 (.הדוחות -להלן ) 1034של שנת 
 
בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית  .1

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

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

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

 
אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו  .4

 -ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת הביטוח; וכן
 

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

 במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
 

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

 ;המפקח עך הביטוחות חשבונאות מקובלים ולהורא
 
של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו לגבי  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ( ג)

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

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 הביקורת  .1

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

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

 -כספי; וכן
 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם  )ב( 
 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.

 

 

   
   

 - דוד בכר  1034במאי,  12 תאריך:
 כספיםה סמנכ"ל  
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
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 דוחות על המצב הכספי
 
 
 

 נכסים
 
 

 
  

 
 ליום

  במרס 13
 ליום

 בדצמבר 13
    1034  1031  1031 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 ש"חאלפי   נספח  
         

 3,410  709  3,111    נכסים לא מוחשיים
         

 3,224  3,934  3,212    נכסי מסים נדחים
         

 9,711  2,121  9,991    רכוש קבוע
         

 14,971  -  32,277    נכסי ביטוח משנה 
         

 491  102  107    נכסי מסים שוטפים
         

 403  2,113  2,200    ות חובהחייבים ויתר
         

         פרמיות לגבייה:
         
 19,929  12,111  12,191    מגדלים ומועצות 
 -  19,291  41,211    החשב הכללי -האוצר  
         

       א'  השקעות פיננסיות:
         
 111,711  111,907  133,737    נכסי חוב סחירים 
 31,944  31,437  31,171    כסי חוב שאינם סחיריםנ 
 1,711  -  4,922    מניות   
 319,437  120,091  313,171    אחרות 
         

 229,007  247,101  220,170    סה"כ השקעות פיננסיות
         

 12,439  11,071  13,292    מזומנים ושווי מזומנים
         

 207,270  991,932  202,144    סך כל הנכסים
 
 
 
 
 
 
 

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 דוחות על המצב הכספי
 
 

 הון והתחייבויות
 
 

 
  

 
 ליום

  במרס 13
 ליום

 בדצמבר 13
    1034  1031  1031 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 ש"חאלפי   נספח  
         

         הון 
         

 2,444  2,444  2,444    הון מניות
 1,142  3,779  1,112    יתרת עודפים

         
 2,271  2,443  2,921    סך כל ההון 

         
         

         התחייבויות
         

 211,422  291,040  202,434  ד'  עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות
         

 319,112  19,221  342,212  ג',ד'  חייבויות בגין חוזי ביטוחהת
         

 3,132  3,140  3,144    התחייבויות בשל הטבות לעובדים
         

 17,212  11,231  40,222    זכאים ויתרות זכות
         

 203,372  929,199  977,421    סך הכל ההתחייבויות
         

 207,270  991,932  202,144    וההתחייבויות סך כל ההון
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 
 
 
 
 
 
 

       1034במאי,  12
 דוד בכר  דוד גינזבורג  שלום יוסף הוכמן 'פרופ  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 כספים סמנכ"ל  מנהל כללי  דירקטור  
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 על רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות 

  

 
 שהסתיימו  חודשים 1-ל

  במרס 13 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 13

  1034  1031  1031 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 (למניה נתוני רווחלמעט ) ש"חאלפי   
       

       -פרמיות שהורווחו ברוטו
 341,334  19,790  17,192  מחקלאים   
 341,020  407,12  41,149  השתתפות הממשלה  
       
  21,911  92,197  124,374 
       

 12,311  9,109  9,131  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
       

 112,017  27,091  91,431  פרמיות שהורווחו בשייר
       

 40,072  17,39  31,112  הכנסות מהשקעות, נטו והכנסות מימון
       

 172,319  92,141  70,242  סך הכל הכנסות
       

 117,291  29,342  71,211  ברוטו תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
       

בגין ביטוח הכנסה  חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות
 -  -  1,217  בפלחה

       
  27,772  29,342  117,291  

בהתחייבויות  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 14,971  -  (2,072) ) ביטוח בגין חוזי

       
 134,292  29,342  72,071  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

       
 1,317  3,303  3,311  הוצאות שיווק

  10,442  1,111  1,112  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 140,411  91,427  304,143  סך הכל הוצאות
       

 (44,172)  4,992  (31,271)  רווח )הפסד( לפני העברה לעתודות )מעתודות(
       

 44,241  (4,931)  34,091  העברה מעתודות )לעתודות( ביטוח נזקי טבע בחקלאות
       

 144  24  397  רווח לפני מסים על ההכנסה
       

  372  44  27  מסים על ההכנסה
       

 142  10  70  סך הכל רווח נקי 
       

       כולל אחר: הפסד
  (339)  -  -  מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי הפסד

     41  -  -  הטבת מס בגין רכיבים של הפסד כולל אחר

 (91)  -  -  כולל אחר, נטו הפסדסה"כ 

 193  10  70  סה"כ הרווח הכולל

       למניה:רווח 
 0.30  0.03  0.01  (ש"חלמניה )ברווח  
 

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 דוחות על השינויים בהון 
   
 סה"כ  עודפים  הון מניות  
 אלפי ש"ח  
       
       

 2,271  1,142  2,444  ()מבוקר 1034, בינואר 3יתרה ליום 
       

 70  70  -  כולל רווח 
       

 2,921  1,112  2,444  )בלתי מבוקר( 1034במרס,  13יתרה ליום 
       
       

 2,413  3,799  2,444  ()מבוקר 1031בינואר,  3יתרה ליום 
       

 10  10  -  כולל רווח 
       

 2,443  3,779  2,444  )בלתי מבוקר( 1031במרס,  31יתרה ליום 
       
       

 2,413  3,799  2,444  )מבוקר( 1031בינואר,  3יתרה ליום 
       

 142  142  -  רווח נקי
       הפסד כולל אחר:

 (339)  (339)  -  מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי הפסד
 41  41  -  כולל אחר הטבת מס בגין רכיבים של הפסד

 (91)  -  סה"כ הפסד כולל אחר, נטו
 

(91) 
       

 193  193  -  רווח כולל סה"כ 
       

 2,271  1,142  2,444  )מבוקר( 1031בדצמבר,  13יתרה ליום 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 ת על תזרימי המזומניםדוחו

    

 
 שהסתיימו  חודשים 1-ל

  במרס 13 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 13

    1034  1031  1031 

 מבוקר  בלתי מבוקר    
 ש"חאלפי   נספח  
         
         

 14,311  7,909  (12,199)  א  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
         
         

         מי מזומנים מפעילות השקעהתזרי
         

 (221)  (10)  (27)    רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 (111)  (12)  (71)    רכישת רכוש קבוע 

         
 (3,100)  (92)  (321)    השקעהששימשו לפעילות מזומנים נטו 

         
 11,711  7,213  (12,117)    במזומנים ושווי מזומניםעליה )ירידה( 

         
 11,421  11,421  12,439    השנהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת 

         
 12,439  11,071  13,292    התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף יתרת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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

  1034  1031  1031 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
       
       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת  -ספח א נ
       

 142  10  70  לתקופהרווח 
       

       י רווח והפסד:התאמות לסעיפ
       

       מהשקעות פיננסיות:, נטו רווחים
       

 (32,927)  (1,000)      (8,194)      נכסי חוב סחירים  

 (3,012)  (371)   (68)           נכסי חוב שאינם סחירים  
 (44)  -  (195)         מניות  
 (13,119)  (9,101)  (5,669)        השקעות אחרות  
       
       

       פחת והפחתות:
 729   142    246          רכוש קבוע  
 420   312    156          נכסים בלתי מוחשיים  
       

 (44,241)  4,931  (14,072)     בעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות)קיטון( גידול 
 304,911  11,022   11,298      בהתחייבויות בגין חוזי ביטוחגידול 

 (14,971)  -   8,096       קיטון )גידול( בנכסי ביטוח משנה
 (301)  12   28            התחייבויות בשל הטבות לעובדיםשינוי ב

 372  44   89            על ההכנסהמסים הוצאות 

       

       אחרים שינויים בסעיפים מאזניים

       
 31,111  29,052   27,926      נטו של השקעות פיננסיות מכירות,

 1,274  (42,446)  (51,460)     קיטון )גידול( בפרמיות לגבייה 
 (307)  (5,929)  (8,399)      ויתרות חובהחייבים גידול ב 
 3,713  (1,892)   1,010       זכאים ויתרות זכותגידול )קיטון( ב 

       
 34,112  (499)  (17,102)  דרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת סך ההתאמות ה

       
       מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור: 

       
 37,001   9,843        12,597      ריבית שהתקבלה 
 (190)  (114)         (78)           מסים ששולמו 
 130  -     -            מסים שהתקבלו 
 712  411   222          דיבידנד שהתקבל 

       
  31,943  30,324  37,193 
       
  (12,199)  7,909  14,311 
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 לליכ -: 3אור ב
 

ולתקופה של שלושה חודשים  1034במרס,  13 דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום א. 
דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות  -שהסתיימה באותו תאריך )להלן 

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים  1031בדצמבר,  13הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים(. -אשר נלוו אליהם )להלן 

 
 
, ולפיכך כפופה 3791-החברה הינה חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה .ב

להוראות חוק החברות הממשלתיות ולתקנות שהותקנו על פיו, חוזרי והנחיות רשות החברה 
הממשלה( כפי שמתקבלות מעת לעת.  - , ולהחלטות ממשלת ישראל )להלןהחברות הממשלתיות

טוח(, ירותים פיננסיים )ביקוח על שי, כפופה החברה להוראות חוק הפטוחיבנוסף, כחברת ב
 פיו.-והתקנות שהותקנו על 3723-התשמ"א

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

 ישראל.
   

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 1באור 
 

 יים בינייםמתכונת העריכה של הדוחות הכספ א.
 

הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים 
למעט  "דיווח כספי לתקופות ביניים", - 14לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 

ננסיים שירותים פילתקנות הפיקוח על מדידת העתודה בגין נזקי טבע בחקלאות המחושבת בהתאם 
ואשר אינו עומד בקנה אחד עם  1031-)ביטוח(, )חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי(, התשע"ג

ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק , IFRS-הנחיות תקני ה
ב לחוק 11סעיף ל , ובהתאם להוראות3723-"אהפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ

 .הממשלתיות חוזרי רשות החברותול 3791 -ת הממשלתיות, התשל"ההחברו
  

   
 תקנים חדשים, פרשנויות ותיקונים שיושמו לראשונה על ידי החברה .ב
 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקביים  
 למעט האמור להלן:בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים לאלה אשר יושמו 

 
 מכשירים פיננסיים: הצגה, בדבר קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות – IAS 11 -תיקונים ל

 
( בנושא קיזוז נכסים פיננסיים IAS 32 -התיקונים ל -)להלן  IAS 32-פירסם תיקונים ל IASB-ה

ת משמעות המונח "קיימת באופן מבהירים, בין היתר, א IAS 32 -והתחייבויות פיננסיות. התיקונים ל
 IAS 32 -הזכות לקזז(. התיקונים ל -( זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז" )להלן currentlyמיידי )

קובעים, בין היתר, כי הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים 
פירעון של אחד הצדדים. כמו  הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות

קובעים שעל מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי, אסור שהיא  IAS 32 -כן, התיקונים ל
תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, או שיהיו אירועים שיגרמו 

 לפקיעתה.
 ההשפעה של יישום התיקונים על החברה לא היתה מהותית.

 
 עונתיות ג.       

 
מחזור ההכנסות מפרמיות ברוטו בביטוח נזקי טבע מתאפיין בעונתיות, הנובעת בעיקר מתקופות 

מנוטרלת באמצעות  הכנסותביטוח המשתנות לפי ענפי הגידול. השפעתה של עונתיות זו על ה
 תקופת הביטוח.פני פריסה של ההכנסה על 

  
ובמרכיבי ההכנסות האחרים, כגון הכנסות מהשקעות, לא במרכיבי ההוצאות האחרים, כגון תביעות, 

 . תוצאות החברהקיימת עונתיות מובהקת, ולכן גם לא קיימת עונתיות מובהקת ב
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 1באור 
 
 שיעורי השינוי שחלו במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין היציג של הדולר )ארה"ב( .ד

 ליפיןשער ח      
 יציג של  מדד המחירים לצרכן  
 הדולר ארה"ב  מדד ידוע  מדד בגין  
    %   

       לשלושה חודשים שהסתיימו ביום:
 0.1  (0.9)  (0.1)  1034במרס,  13
 (1.1)  -  -  1031במרס,  13

       
 (9.0)  3.7  3.2  1031בדצמבר,  13לשנה שהסתימה ביום 
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 י פעילותמגזר -: 1באור 
 

מגזרי פעילות עיקריים: מגזר ביטוח כללי ומגזר אחר המתייחס להשקעות פיננסיות  1-החברה פועלת ב 
 המוחזקות כנגד ההון העצמי של החברה. 

 
 תוצאות הפעילות לפי מגזרים  

  
 חודשים שהסתיימו ביום 1-ל

 1034במרס,  13

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 21,911  -  21,911  פרמיות שהורווחו ברוטו
 9,131  -  9,131  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 91,431  -  91,431  בשיירפרמיות שהורווחו 

       
 31,112  397  31,019  הכנסות מהשקעות, נטו והכנסות מימון

       
 70,242  397  427,70  סך הכל הכנסות

       
 71,211  -  71,211  ברוטו ,תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

בגין ביטוח  חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות       
 1,217  -  1,217  הכנסה בפלחה

  27,772  -  27,772 
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

 (2,072)   -  (2,072)  בגין חוזי ביטוח בהתחייבויות 
       

 72,071  -  72,071  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
       

 3,311  -  3,311  הוצאות שיווק
 1,112  -  1,112  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 304,143  -  304,143  סך כל ההוצאות

       
 (31,271)  397  (34,091)  עתודותמלפני העברה  (רווח )הפסד

       
 34,091  -  34,091  עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותמהעברה 

       
 397  397  -  רווח לפני מסים על ההכנסה

       
 397  397  -  לפני מסים על ההכנסה כוללרווח 

       
 התחייבויות בגין חוזי ביטוח 

     )בלתי מבוקר(: 1034מרס, ב 13ליום 
 434,202  -  434,202  עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות

 212,342  -  212,342  התחייבויות בגין חוזי ביטוח, ברוטו
       

 110,919  -  110,919  ברוטו
 32,277  -  32,277  בניכוי ביטוח משנה

  940,113  -  940,113 
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 )המשך( פעילות מגזרי -: 1באור 
 

 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים  

  
 חודשים שהסתיימו ביום 1-ל

 1031במרס,  13

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 92,197  -  92,197  פרמיות שהורווחו ברוטו
 9,109  -  9,109  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 27,091  -  27,091  בשיירפרמיות שהורווחו 

       
 7,391  24  7,307  הכנסות מהשקעות, נטו והכנסות מימון

       
 92,141  24  92,323  סך הכל הכנסות

       
 29,342  -  29,342  ברוטו ,תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

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

 29,342  -  29,342  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
       

 3,303  -  3,303  הוצאות שיווק
 1,111  -  1,111  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 791,42  -  91,427  סך כל ההוצאות

       
 4,992  24  4,931  רווח לפני העברה לעתודות

       
 (4,931)  -  (4,931)  העברה לעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות

       
 24  24  -  רווח לפני מסים על ההכנסה

       
 24  24  -  לפני מסים על ההכנסה כוללרווח 

       
 התחייבויות בגין חוזי ביטוח

     )בלתי מבוקר(: 1031במרס,  13ליום 
 040,291  -  040,291  עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות

 221,19  -  221,19  התחייבויות בגין חוזי ביטוח, ברוטו
       

 711,917  -  711,917  ברוטו
 -  -  -  בניכוי ביטוח משנה

  711,917  -  711,917 
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 1באור 

 
 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים  

 
 1031בדצמבר,  13לשנה שהסתיימה ביום    

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 ח"אלפי ש  
       

       
 124,374  -  124,374  פרמיות שהורווחו ברוטו

 12,311  -  12,311  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
       

 112,017  -  112,017  בשיירמיות שהורווחו פר
       

 40,072  419  17,293  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
       

 172,319  419  171,910  סך הכל הכנסות
       
       

 117,291  -  117,291  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו
       

בטחי המשנה בתשלומים ובשינוי חלקם של מ
 14,971  -  14,971  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

       
 134,292  -  134,292  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

       
 1,317  -  1,317  הוצאות שיווק

 10,442  -  10,442  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 140,411  -  140,411  סך כל ההוצאות
       

 (44,172)  419  (44,911)  עתודותמלפני העברה  רווח )הפסד(
       

 44,241  -  44,241  עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותמהעברה 
       

 144  419  339  רווח לפני מסים על ההכנסה
       

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

 419  419  -  רווח כולל לפני מסים על ההכנסה
       
       

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח
   )מבוקר(: 1031, דצמברב 13ליום 

 211,422  -  211,422     עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות
 319,112  -  319,112  התחייבויות בגין חוזי ביטוח

       
 920,014  -  920,014  ברוטו

 14,971  -  14,971  בניכוי ביטוח משנה
  911,117  -  911,117 
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  הון ודרישות הון -: 4באור 
 
מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את  א.

ישות הון הנקבעות על ידי לדר הוכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית. החברה כפופ, פעילותה
  .על הביטוח המפקח

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

תקנות ההון(  -, על תיקוניהן )להלן 3772-)ביטוח( )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(, התשנ"ח
 והנחיות המפקח:

 
 ליום  

  במרס 13
 ליום 

 דצמברב 13
  1034  1031 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

     הון עצמי מינימלי:
     

 9,113  9,490  הסכום הנדרש על פי התקנות
 2,271  2,921  פי התקנות-הסכום המחושב על

     
 3,393  3,131  *( עודף

     
     
     

 
 ייעוד רווחים ודיבידנדים: *(
 

הכנסותיה  וכל תאגדות, אסור לחברה לחלק רווחים או דיבידנד לחבריםעל פי תקנון הה 
 משמשים לביצוע מטרותיה. ורכושה

 
הדירקטיבה  -)להלן  Solvency IIאימץ האיחוד האירופי נוסח מוצע לדירקטיבה  1009ביולי,  30ביום  .ג

הבטחת כושר המוצעת(. הדירקטיבה המוצעת מהווה שינוי יסודי ומקיף של הרגולציה הנוגעת ל
 הפירעון והלימות ההון של חברות הביטוח במדינות האיחוד.

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

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

 
האגף( מכתב  -סכון במשרד האוצר )להלן יפרסם אגף שוק ההון, הביטוח והח 1031בחודש ספטמבר 

המכתב(. בהתאם למכתב האגף מתכוון לפתח משטר  -בעניין משטר כושר פירעון ישראלי )להלן 
ות בנוגע ללוחות הזמנים ליישום וזאת עקב אי וודא IIכושר פרעון מבוסס סיכונים ברוח סולבנסי 

 הדירקטיבה באירופה.
 

 1034עד  1031להגיש לאגף בשנים  דרשנהיתנוקב ברשימת דיווחים שחברות הביטוח המכתב  
שבעקבותיהם הממונה יבחן את נאותות ההון הנדרש מכל חברת ביטוח ובמקרה הצורך יחליט, 

הון נוספת )תוספת הון(. החלטות הממונה ולאחר הסדרת סמכויותיו, על דרישות  1031שנת  במהלך
 על תוספת הון יתבססו על דיווחי החברות ועל איכות הממשל התאגידי וניהול הסיכונים בחברה.

 
, מינה דירקטוריון החברה ועדה, כנדרש בחוזר המפקח. לאור מבנה ההון 1002בחודש אוקטובר 

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

אולם  QIS5בשלב זה ולעניין הדרישות הכמותיות פטר המפקח את החברה מהגשת תוצאות סקר 
  חייב את החברה לעניין דרישות איכותיות ודרישות נוספות ככל שיהיו.

 החברה נערכת ליישום דרישות המפקח.
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 פיננסיים מכשירים -: 1באור 
 

 השקעות פיננסיות אחרות
 
 נכסי חוב שאינם סחירים .3

 
 1034 ,במרס 13ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 131  474  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 31,017  33,972  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 31,141  31,171  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 1031 ,במרס 13ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 721  702  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 31,211  34,131  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 32,122  31,437  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 1031 ,בדצמבר 13ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 200  472  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 31,424  31,142  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 34,024  31,944  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 

 
 שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .1

 
ם בשווי הוגן דרך רווח והפסד. הרמות השונות הטבלה דלהלן מציגה ניתוח של הנכסים המוצגי

 הוגדרו באופן הבא:
 

  שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל -3רמה
 למכשירים זהים. 

  שאינם בעקיפין או במישריןשווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים,  -1רמה ,
 לעיל. 3כלולים ברמה 

  ווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק ש -1רמה
 נצפים.

 
היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, פרמיות לגבייה, חייבים ויתרות חובה ונכסי 

 מיסים שוטפים, תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 1באור 
 

 ות אחרות )המשך(השקעות פיננסי
 
 )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .1

 
 הנמדדים בשווי הוגן לפי הסיווגים כדלקמן:  הפיננסיים במכשיריםהחברה מחזיקה 

 
 

 1034, במרס 13ליום   
 סה"כ  1רמה   1רמה   3רמה   
 בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
         

 133,737  -  -  133,737  נכסי חוב סחירים
 4,922  -  -  4,922  מניות

 313,171  -  -  313,171  אחרות
         

 242,072  -  -  242,072  סך הכל
 
 
 

 1031, במרס 13ליום   
 סה"כ  1רמה   1רמה   3רמה   
 בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
         

 111,907  -  -  111,907  נכסי חוב סחירים
 120,091  -  -  120,091  אחרות

         
 211,924  -  -  211,924  סך הכל

 
 
 1031, דצמברב 13ליום   
 סה"כ  1רמה   1רמה   3רמה   
 בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
         

 111,711  -  -  111,711  נכסי חוב סחירים
 1,711  -  -  1,711  מניות

 319,437  -  -  319,437  אחרות
         

 121,294  -  -  121,294  סך הכל
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 1באור 
 

 השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
 

 )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .1
 

 טכניקות הערכה
 

רי השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסים מוסדרים נקבע על ידי מחי
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 השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו, היוון תזרימי מזומנים או שיטות 

 הערכה אחרות. 
 
 

 שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן
 

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

שערי ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של  היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם.
בתל  ירות ערךאגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לני

 אביב. ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז, 
 

רים ושערי ריבית לגופים ר ציטוטי מחישפורסם על ידי משרד האוצר, להקמה ולתפעול של מאג
 .מוסדיים

 
שפרסם  מכתבל בהתאםו' לדוחות הכספיים השנתיים, יצוין כי 2בקשר לכך ובהמשך לאמור בבאור 

משרד האוצר מועד המעבר לשערוך המתבסס על ציטוטי חברת שערי ריבית יהיה לא לפני חודש 
 יום לפני מועד המעבר. 10כאשר מועד מדויק יפורסם לכל המאוחר  ,1034יולי 

 
 

 אירוע לאחר תקופת הדיווח  -: 2באור 
 

אישרה רשות החברות הממשלתיות לחברה, בהתאם להחלטת דירקטוריון  1034במהלך חודש אפריל 
 .1031אלפי ש"ח בגין תוצאות שנת  3,200החברה, לחלק מענק לעובדי החברה ולמנהליה בסך כולל של 

 .1034רה ברבעון השני של שנת תוצאות החבלסכום המענק ייזקף 
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 פירוט השקעות פיננסיות -נספח א': 
 

 הרכב השקעות פיננסיות  א.
 

 1034, מרסב 13ליום   

  

בשווי  נמדדים
הוגן דרך רווח 

  והפסד
הלוואות 
 סה"כ  וחייבים

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 133,737  -  133,737  נכסי חוב סחירים 
 31,171  31,171  -  נם סחיריםנכסי חוב שאי

 4,922  -  4,922  מניות
 313,171  -  313,171  אחרות

       
 220,170  31,171  242,072  סה"כ

       
 
 

 1031, מרסב 13ליום   

  

בשווי  נמדדים
הוגן דרך רווח 

  והפסד
הלוואות 
 סה"כ  וחייבים

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 111,907  -  111,907  סחירים נכסי חוב 
 31,437  31,437  -  נכסי חוב שאינם סחירים

 120,091  -  120,091  אחרות
       

 247,101  31,437  211,924  סה"כ
       

 
 

 1031בדצמבר,  13ליום   

  

בשווי נמדדים 
הוגן דרך רווח 

  והפסד
הלוואות 
 סה"כ  וחייבים

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 111,711  -  111,711  נכסי חוב סחירים 
 31,944  31,944  -  נכסי חוב שאינם סחירים

 1,711  -  1,711  מניות
 319,437  -  319,437  אחרות

       
 229,007  31,944  294,121  סה"כ
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 )המשך( פירוט השקעות פיננסיות -נספח א': 
 

 נכסי חוב סחירים ב. 
 

 במרס 13ליום  
 ליום  

 בדצמבר 13
  1034  1031  1031 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       שיועדו הפסדובשווי הוגן דרך רווח  גיםמוצ
       :בעת ההכרה לראשונה 
       

 102,072  122,219  127,212  אגרות חוב ממשלתיות
       

 112,219  29,091  111,121  נות להמרהאגרות חוב אחרות שאינן נית
       

 111,711  111,907  133,737  סך הכל נכסי חוב סחירים
 
 

 נכסי חוב שאינם סחירים ג. 
 

 מוצגים כהלוואות וחייבים: 
 
 1034 ,במרס 13ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 131  474  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 31,017  33,972  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 31,141  31,171  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 
 
 

 1031 ,במרס 13ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 721  702  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 1,2113  34,131  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 32,122  31,437  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 
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 )המשך( פירוט השקעות פיננסיות -נספח א': 
 

 )המשך( נכסי חוב שאינם סחירים ג.
 

 
 1031 ,בדצמבר 13ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 200  472  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 31,424  31,142  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 34,024  31,944  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 

 מניות .ד
 

 במרס 13ליום  
 ליום  

 בדצמבר 13
  1034  1031  1031 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת 
     ההכרה לראשונה:

  

       
 1,711  -  4,922  מניות

       
 1,711  -  4,922  סך הכל נכסי חוב סחירים

 
 
 

 השקעות פיננסיות אחרות ה.
 

 
 

 במרס 13ליום  
 ליום  

 בדצמבר 13
  1034  1031  1031 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       סחירות
       

  שיועדו פסדמוצגות בשווי הוגן דרך רווח וה
     בעת ההכרה לראשונה: 

  

       
 314,121  127,711  337,331  תעודות סל

 9,919  9,132  2,731  תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
 294  3,310  222  קרנות השקעה

 4,912  3,912  4,223  מוצרים מובנים
       
  313,171  120,091  319,437 
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 שהורווחו ברוטו פרמיות   -נספח ב':
 

  
 החודשים שהסתיימו 1-ל

  במרס 13ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 13

  1034  1031  1031 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

  9,756   2,067   1,107  מדגה
  26,302   7,123   9,017  פירות

  8,934   2,384   1,132  בקר
  39,500   9,954   31,192  ירקות

  17,821   6,433   4,212  לול
  5,562   1,378   3,141  אבוקדו

  3,349   902   299  צמחי נוי 
  3,096   683   241  בננות
  8,283   1,716   3,971  הדרים
  1,495   83   90  כותנה

  1,275   164   394  גפן היין
  7,596   2,013   1,074  פלחה

  2,317   579   211  תי צמיחהב
  464   113   307  משתלות
  911   250   111  זיתי שמן

  927   18   10  אגוזי אדמה
 220  309  332  כוורות

  464  331   330  בקר במרעה
  130   34   11  בקר אסונות במרעה

  3,712   1,856   3,799  ביטוח הכנסה - פלחה
 -  -   3,000  לול ניוקאסל

       

 341,334  19,790  17,192  סך הכל מחקלאים
       

 341,020  12,407  41,149  השתתפות הממשלה
       

 124,374  92,197  21,911  שהורווחו ברוטו סך כל פרמיות
       

       ההרכב:
       מחקלאים:שהורווחו פרמיות 

 24039,  4,112  1,923   אסונות טבע 
 314,194  11,434  11,239  נזקי טבע 

       

 341,334  19,790  17,192  מחקלאיםשהורווחו סך הכל פרמיות 
       

       השתתפות הממשלה: 
 93,114  32,132  11,044  פרמיות אסונות טבע 
 90,912  10,373  10,101  פרמיות נזקי טבע 

 341,020  12,407  41,149  סך הכל השתתפות הממשלה
       

 124,374  92,197  21,911  שהורווחו סך הכל פרמיות
 

 השתתפות הממשלה בפרמיות
 

נזקי ביטוח בגין 
 טבע 

, למעט (זהה לאשתקד) 11%שיעור השתתפות הממשלה בפרמיות בגין ביטוח נזקי טבע הינו  -
 -ל 40%זור הגידול )בין עורי ההשתתפות משתנים לפי אייבענפי ביטוח הכנסה לפלחה שבו ש

 20%עור ההשתתפות הינו יבקר במרעה בו שביטוח פינוי וכילוי פגרי , )זהה לאשתקד( (20%
סיכוני כשל  ,בביטוח מבנים, בתי צמיחה .41%עור ההשתתפות הינו יבצמחי נוי בו שביטוח ו

 ואש אין השתתפות ממשלה.  מערכות, גניבות 
ביטוח בגין 

 אסונות טבע
 )זהה לאשתקד(. 20%שתתפות הממשלה בפרמיות בגין ביטוח אסונות טבע הינו שיעור ה -
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 תביעות  -נספח ג':

 

  

-תשלומים ל
חודשים  1

שהסתיימו 
 13ביום 

  במרס

תביעות 
תלויות 

 ליום
  בדצמבר 13

תביעות 
 תלויות 

 ליום
  במרס 13

 סה"כ תביעות 
חודשים שהסתיימו  1-ל

  במרס 13ביום 

סה"כ 
תביעות 
לשנה 

שהסתיימה 
 ביום

 בדצמבר 13
  1034  1031  1034  1034  1031  1031 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי  ש"ח  
             
             

 13,041  2,016  101  1,132  9,397  2,021  מדגה
 56,323  1,385  31,171  32,313  7,089  1,113  פירות

 13,070  2,212  1,191  1,371  2,117  3,171  קרב
 140,461  35,050  30,723  17,191  76,633  42,141  ירקות 

 12,003  4,939  1,133  2,002  4,587  1,970  לול
 4,114  1,570  3,332  274  1,318  3,940  אבוקדו
 6,541  2,157  1,420  1,020  4,814  1,114  נויצמחי 

 4,584  341  33,032  31,910  3,198  472  תבננו
 21,755  4,849  1,474  30,210  10,773  1,249  הדרים
 (355)  (1,238)  (144)  -  564  110  כותנה

 131  -  141  114  11  -  גפן היין
 18,413  3,154  3,331  1,314  1,466  414  פלחה

 11,811  5,030  (3,271)  1,494  5,944  3,999  בתי צמיחה
 822  260  3,012  3,241  740  312  משתלות
 5,074  77  (144)  41  1,057  293  זיתי שמן

 1,508  70  44  -  250  174  אגוזי אדמה 
 2,448  330  3,013  3,331  942  220  בקר במרעה

 386  -  1  1  22  11  כוורות
 3,289  -  11,000  11,000  -  -  ביטוח הכנסה

 -  -  4,214  4,214  -  -  לול ניוקסל
             
  97,191  310,711  341,011  71,401  21,101  131,437 
             

 הוצאות ישירות ועקיפות בגין 
 14,114  4,744  1,411  1,921  2,232  1,121  ישוב תביעות 
             

 117,291  29,342  71,211  342,212  319,112  119,24  סך הכל תביעות לתקופה

 

  
חודשים שהסתיימו  1 -ל

 במרס 13ביום 

לשנה  
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 13

  1034  1031  1031 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       :תקופהסך הכל תביעות ל
       

 24,114  2,221  17,239  אסונות טבע
 111,447  20,121  22,032  ענזקי טב

       
  71,211  29,342  117,291 
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 התחייבויות בגין חוזי ביטוח ועתודות ביטוח  -':דנספח 
 
 1034במרס,  13ליום   

  ברוטו  
ביטוח 
 שייר  משנה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       עתודות ביטוח:
 121,104  -  121,104  בגין נזקי טבע 

 141,330  -  141,330  אסונות טבעבגין 
       
  434,202  -  434,202 

       תביעות תלויות:
 71,201  32,277  331,103  בגין נזקי טבע 

 12,111  -  12,111  בגין אסונות טבע
       
  342,212  32,277  311,319 

 940,113  2,2773  110,919  ועתודות ביטוחסה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 
 1031במרס,  13ליום   

  ברוטו  
ביטוח 
 שייר  משנה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       עתודות ביטוח:
 111,912  -  111,912  בגין נזקי טבע 

 142,131  -  142,131  בגין אסונות טבע
       
  291,040  -  291,040 

       תביעות תלויות:
 44,491  -  44,491  בגין נזקי טבע 

 31,407  -  31,407  בגין אסונות טבע
       
  19,221  -  19,221 

 917,711  -  917,711  ועתודות ביטוחסה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 
 1031בדצמבר,  13ליום   

  ברוטו  
ביטוח 
 שייר  משנה

 מבוקר  
 ש"חאלפי   

       עתודות ביטוח:
 121,313  -  121,313  טבע  בגין נזקי

 140,111  -  140,111  בגין אסונות טבע
       
  211,422  -  211,422 

       תביעות תלויות:
 71,010  14,971  332,211  בגין נזקי טבע 

 10,931  -  10,931  בגין אסונות טבע
       
  319,112  14,971  331,941 

 911,117  14,971  920,014  ועתודות ביטוחי ביטוח סה"כ התחייבויות בגין חוז
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 חלק ג'
 

 דוח ביצוע תקציב



 
 

 1-ג

 

 דוח ביצוע תקציב
 וואת התקציב להוצאות בפועלהש

 1034 מרסב 13שהסתיימה ביום  תקופהל
 

 עודף )חוסר(  הוצאה בפועל  )*(  התקציב  
 אלפי ש"ח נומינליים  
       
       :מת תקציב שנתיהשוואה לעו - שקעותה א.
       
       

 1,171  321  411,1  רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים 
       
       

 1,171  321  411,1  סה"כ 
 
       
       :צאות הנהלה וכלליותוה   ב.
       

 320  1,409  1,129  עלות שכר ונלוות )כולל מס שכר( .3
       
       

 19  172  111  רכבוצאות ה .1
       
       

 (22)  291  929  וצאות תפעול ה .1
 
       

 10  110  120  יבוד נתונים, אחזקת מחשב,מחשוב מעריכיםע .4
       
       

 11  192  411  ירותי חוץש .1
       
  

1,913 
 

1,102 
 

    הנהלה וכלליות -ך הכל הוצאות מתוקצבותס     131
       

       סעיפים לא מתוקצבים: .2
   (31)    שכ"ד                  
   331    עדכון הפרשה לפיצויים וחופשה                  

   31    מסופקיםאבודים והפרשה לחובות       
   403    פחת       
    132   
       

   (722)    הוצאות מחלקת תביעות מתוך הנהלה וכלליות          
       
       סך הכל הוצאות הנהלה וכלליות    
   1,112    בדוחות הכספיים     
 
 
 

      
. ביצוע ההשקעות לא מתפלג באופן שווה חודשים, למעט השקעות המוצג תקציב לשנה שלושה*( תקציב לתקופה של 

 על פני השנה.

 



 
 

 2-ג

 

 
 עודף )חוסר(  הוצאה בפועל  )*( התקציב  
 

   
לפי ש"ח א

   נומינליים
       :צאות שיווקוה   .ג
       

 321  212  213  (עלות שכר ונלוות )כולל מס שכר .1
       
       

 21  24  349  רכב תוצאוה .2
       
       

 70  121  411  ולוצאות שיווק ותפעה .3
       
       

 132  3,301  3,410  שיווק -סך הכל הוצאות מתוקצבות 
              

       סעיפים לא מתוקצבים: .4
   13    עדכון הפרשה לפיצויים וחופשה               

       
   3,311    בדוחות הכספיים סה"כ הוצאות שיווק     
 
       :צאות הערכת נזקיםוה   .ד
       

 (4)  3,011  3,012  עלות שכר ונלוות )כולל מס שכר(  .3
       
       

 37  311  343  הוצאות רכב .1
       
       

 (491)  1,110  1,942  עלויות מעריכים קבלנים .1
       
       

 77  311  114  הוצאות תפעול ושירותי חוץ .4
               
       
 (112)  4,477  4,343  הערכת נזקים -סך הכל הוצאות מתוקצבות    
       

       תוקצבים:סעיפים לא מ .1
   90    עדכון הפרשה לפיצויים וחופשה  
  הוצאות מחלקת תביעות מתוך הנהלה   
   272    וכלליות 

       
   1,121    כספיים הבדוחות  הערכה ותביעותסה"כ הוצאות   

 
 391  33,309  121,33   סך הכל הוצאות מתוקצבות ה.

 הסברים לסטיות מהותיות
מתוכנן על היקף תביעות ממוצע. היקף התביעות שטופל ברבעון זה  ת נזקים,ות הערכתקציב להוצא

דול יותר והביא לביצוע מעבר לתקציב. ככל שלא יהיו אירועים חריגים במשך השנה, התקציב היה ג
  המתוכנן השנתי יהיה מספק לייתר הרבעונים.

 
, שלום יוסף הוכמן 'פרופ

 דירקטור
 דוד גינזבורג, מנכ"ל 

 1034, מאיב 12 תל אביב, 


