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 2019עדכון לדוח תיאור עסקי החברה שנכלל בדוח התקופתי לשנת 

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

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

, בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי, העדכון נערך בהנחה שבפני קוראו מצוי הדוח 2019החברה לשנת 

 .2019התקופתי לשנת 

 כספים שקיבלה החברה מהמדינה – 4א' סעיף  פרקעדכון ל
 לדוח הכספי.  6באור לדוח הדירקטוריון וכן  2א-ו 1אראה סעיף 

 מוצרים ושירותים – 6א' סעיף  פרקעדכון ל
באמצעות  מגדלים באיזור עמק בית נטופה , החברה פועלת לבטח2020בהתאם להסכם אסונות טבע לשנת 

ותוצאותיו   ₪טוח אינדקס כנגד הצפות. היקף הביטוח הינו כמיליון שלוש מועצות מקומיות ועיריות בבי
 ירשמו בסיום ההליכים הנדרשים להפקת הפוליסות.  

שעניינו תוספת להודעה בדבר  2019לדצמבר  31בהתאם לקול קורא שפורסם על ידי משרד החקלאות ביום 
זדון ליבול בבית אריזה, החברה  השתתפות המדינה בפרמיות לביטוח מפני גניבת צאן, בקר במרעה ונזק

פעלה לשווק ביטוחים אלו, אך לאור דרישת משרד החקלאות שיווק זה נעצר ונכון למועד זה, לא בוטחו 
 חקלאים במסגרת קול קורא זה.

החלה החברה לשווק ביטוחי קנאביס רפואי לחקלאים, בביטוח הכולל הגנה על הגידול  2020בתחילת שנת 
סונות טבע וכן ביטוח לרכוש הנלווה לגידול. למועד הדוח טרם הצטרפו מגדלים לביטוח בביטוחי נזקי טבע וא

 זה.

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

 והשינויים החלים בהם.

לדוח הכספי לעניין השפעת התפשטות נגיף הקורונה על  ג' 1באור לדוח הדירקטוריון וכן  'סעיף זראה 
 החברה. 

 .2020במאי,  27 תל אביב,



 

 'בחלק 

דוח הדירקטוריון
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 2020במאי,  27

ןוד ו י ר רקטו י ד ח  " 

ם  ו י 3ל  2020במרס  1

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

, בהתאם לחוק החברות 2020במרס,  31הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד, לתקופה שנסתיימה ביום 

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

דוחות כספיים, לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי  –"(, בכללן חוזר חשבונאות וכספים רשות החברות"

"(. הדוח המפקח על הביטוח" שוק ההון, ביטוח וחסכון )להלן:רשות , ולחוזרי 1998 -דין וחשבון(, התשנ"ח

, בנוסף למידע הנדרש על הביטוח החברות וחוזרי המפקחכולל את המידע הנדרש בהוראות חוזרי רשות 

 מגילוי בדבר אומדנים חשבונאים קריטיים.

 .2019הדוח נערך מתוך הנחה שבפני המעיין מצוי גם הדוח התקופתי המלא של החברה לשנת 

 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי חברה
ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות בישראל,  , החברה פועלת בתחום פעילות אחד,2020 במרס, 31נכון ליום 

ידי המפקח על הביטוח. במסגרת -זאת לפי רישיון מבטח לביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות, שהוענק לה על
זו, מבטחת החברה את מרבית הייצור החקלאי ובעלי חיים ואת רוב החקלאים בישראל, כנגד נזקי טבע 

 שונים בתחומי הצומח והחי. 
ישיון לעסוק בביטוח מפני אובדן רכוש, מוגבל לכיסוי הגידול החקלאי והרכוש הדרוש לצורך בנוסף, לחברה ר

ייצור היבול החקלאי. הרישיון לעסוק בביטוח מפני אובדן רכוש ניתן כרישיון נלווה לרישיון העיקרי, ביטוח 
מהסך הכולל  10%ל מפני נזקי טבע בחקלאות, ומותנה בכך שסך דמי הביטוח בענף זה לא יעלה, בכל עת, מע

 של דמי הביטוח של החברה. החברה מקפידה לעמוד בדרישה זו. 
אלף לקוחות. הלקוחות העיקריים של החברה הנם חקלאיים פרטיים, חברות חקלאיות,  12 -לחברה כ

 המועצות החקלאיות וארגונים חקלאיים שונים. 
עות מועצות הייצור והשיווק וארגוני באמצ -החברה פועלת למכירת ביטוחיה בשתי דרכים עיקריות: האחת

 במכירה ישירה, באמצעות מערך השיווק של החברה לחקלאים. -המגדלים; השנייה
 "( הינה לקוח עיקרי של החברה. הצמחים מועצתהמועצה לייצור צמחים ושיווקם )להלן: "

ות. בהתחשב קיום ביטוח בסיסי מאפשר ביטוח רחב למגדלים רבים, ריכוזיות הביטוח והוזלת הפרמי
שהמועצות החקלאיות והארגונים החקלאיים מהווים מקור הכנסה משמעותי של החברה, החברה מעריכה 
כי ביטול הסכמים עמם עלול לגרום לנזק משמעותי בהיקף המכירות של החברה, אשר יחייב התארגנות 

 שיווקית אחרת. 
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 מידע כללי
מקולות ההצבעה באסיפה הכללית,  50%מדינת ישראל, מחזיקה מנית יסוד א' אחת של החברה, המקנה לה 

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

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

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

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

 פוליסות הביטוח .1.א

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

רמיות ביטוח נזקי טבע "( משתתפת בפהממשלהבצד ביטוחים מורחבים. ממשלת ישראל )להלן: "
 ובפרמיות ביטוח אסונות טבע בשיעור משתנה.

 ביטוחי נזקי טבע
, משרד החקלאות מפרסם הודעה לכל חברות הביטוח להן רישיון לבטח נזקי טבע 2004החל משנת 

תקרת  ואת השתתפות המדינה בפרמיות ביטוחי נזקי טבע לאותה שנה שיעור הכוללת אתבחקלאות 
מענה החברות המשתתפות בביטוח נוהגת החברה בהתבסס על  .סכום התקציב השנתי שנקבע לביטוח

לחתום על הסכם עם משרד החקלאות הכולל את אופן קביעת תקרת התקציב בין החברות המשתתפות 
שיעור השתתפות המדינה בפרמיות והמבוסס על הערכות החברות לתקציב הנדרש. בשנים האחרונות 

פרסם משרד החקלאות בהודעתו כי שיעור זה  2019דצמבר  חודש. ב35%וח נזקי טבע עומד על ביט
בחודש מיליון ש"ח לכל חברות הביטוח.  83וכן כי התקציב הכולל יעמוד על סך של  2020יהיה גם בשנת 

. ש"חמיליון  78.4של  לחברה לעניין זה בסךנחתם הסכם עם משרד החקלאות הקובע תקציב  2020מאי 
לעניין זה. בהתאם  תקציב, לא יפחת ה)טרם אושר( סכום זה כפוף לכך, כי בחוק התקציב השנתי

לשיחות עם משרד החקלאות, החברה משווקת ביטוחי נזקי טבע בהתבסס על שיעור השתתפות 
   ומעריכה כי סכומי ההשתתפות ישולמו בהתאם. 35%ממשלה בפרמיות של 

 ביטוחי אסונות טבע
)למעט ביטוח ענף הלול  80%ה במימון פרמיות ביטוחי אסונות טבע הינה בשיעור של השתתפות המדינ

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

 "(.טבע אסונות כםהסמידי שנה )להלן: "
מורכב  הקיים התקציבש"ח. מיליון  135.8כולל תקרת תקציב בגובה של  2020הסכם אסונות טבע לשנת 

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

, תקציב לביטוח ח"שמיליון  2.6, תקציב לביטוח בקר לחלב כנגד מחלת הברוצלוזיס בגובה מיליון ש"ח
 מסלולבהביטוחים מיליון ש"ח ליתר  112.2ותקציב של  ח"שמיליון  0.8הצפות בעמק בית נטופה בגובה 

ההסכם קובע כי הסכומים הנ"ל אינם מחייבים והינם כפופים לשינויים בהתאם לתקציב  אסונות טבע.
שטרם נקבע. בהתאם לשיחות שנוהלו עם משרד החקלאות החברה משווקת  2020המדינה לשנת 

במגבלת התקרות שנקבעו בהסכם  80%ביטוחי אסונות טבע בהתבסס על שיעורי השתתפות של 
 ישולמו בהתאם.ומעריכה כי סכומי ההשתתפות 

, תיקנה החברה, בסיכום עם משרד החקלאות ומועצת הצמחים את פוליסת ביטוחי 2019בשלהי שנת 
 של נגעי הסגר. נזקיםלענפי הפירות, הבננות, ההדרים והאבוקדו כך שיכסו גם  אסונות טבע

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

במהלך התקופה חידשה החברה את ביטוחיה בהתאם לענפים הקיימים ונמכרו ביטוחים בסיסיים דרך 
  .מועצות היצור והארגונים החקלאיים



 

 3-ב

 ביטוח ללול כנגד מחלת הניוקאסל

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

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

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

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

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

הממשלה  2020בהתאם לעודפים שנצברו בעתודת ביטוח נזקי טבע בגין ביטוח זה, הוחלט כי בשנת 

ביטוח זה כלל תקרת השתתפות ממשלה בעלות התביעות  2019שתתף בעלות התביעות )בשנת לא ת

  ( ח"שמיליוני  4.5בגובה 

 ביטוח ללול כנגד מחלת הסלמונלה

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

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

מוגבל ו 35%נקבע, כי שיעור השתתפות המדינה בפרמיות ביטוח זה יעמוד על  2020זו וגם עבור שנת 

במידה וסכומן תביעות ה בעלותמיליוני ש"ח. הביטוח כולל השתתפות ממשלתית  4.2תקציב של ב

 ותקרת ביטוח 2020לשנת מיליוני ש"ח  20 של בגובה ,הפרמיות בניכוי הוצאותסכומי על מ יעלה

 .בגובה הסכומים הנצברים לביטוח זה למבוטחים

 ביטוחים חדשים

 – 2019בחלק א' עדכון לדוח תיאור עסקי החברה שנכלל בדוח התקופתי לשנת ראה פירוט נוסף 

 . מוצרים ושירותים
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 ביטוח משנה .2.א

 חברהההחברה פועלת להקטנת הסיכונים הביטוחיים שהיא נוטלת על עצמה, באמצעות ביטוחי משנה. 

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

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

 ההתקשרות עם מבטחי המשנה נערכת על בסיס שנתי.  לביטוחי משנה.

נה, אך לא משחרר את החברה חלק מהתביעות ממבטחי המשפיצוי בגין משנה מאפשר קבלת הביטוח 

 .מחבותה כלפי מבוטחיה, כמבטח ישיר על פי חוזי הביטוח

 :2020 -ו 2019ביטוח עוצר הפסדים שנרכשו על ידי החברה בשנים  להלן טבלת

 מבטחי משנה פוליסות
שיעור הנזקים 

 מהפרמיות

שיעור כיסוי 

 2019בשנת 

שיעור כיסוי 

 2020בשנת 

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

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

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

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

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

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

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

ממשלת ישראל לשנת מטרם נקבע, תהליך רכישת ביטוח המשנה,  2020מאחר ותקציב המדינה לשנת 

 עבור מסלול נזקי טבע, מתעכב וטרם נחתם ליום הדוח. 2020

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

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

ח "שמיליון  7השתתפות של המדינה בתביעות העולות על הפרמיות בניכוי הוצאות בסכום של עד 

החשב הכללי לכסות  , התחייבבביטוח לול כנגד מחלת הסלמונלה .ח("מיליון ש 14 2019שנת )עבור 

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

החשב הכללי התחייב בביטוח בקר לחלב כנגד מחלת הברוצלוזיס . (2019)סכום זהה לשנת  2020שנת 

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

 (.2019שנת  כמוח יידרש ממועצת החלב )סכומים זהים "מיליון ש 0.3וסכום של 

למספר קטן של  םימשנה פקולטטיבי יביטוח 2020 -ו 2019רכשה החברה בשנים  לביטוחים אלו, בנוסף

 המדגה המיוחד. מבוטחים בענף 

 ניהול השקעות פיננסיות .3.א

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

השקעות החברה מנוהלות  כלחוק הפיקוח ומתכנסת מידי חודש. בהתאם להחלטות ועדת ההשקעות, 

 על ידי בתי השקעות חיצוניים. 

הינן  ההשקעותרוב . תברה ומנוהלות באמצעות תוכנה ייעודיהשקעות החברה רשומות בספרי הח

  .מוצגות בשווי השוק שלהם במועד הדוחוסחירות 
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 חקיקה, תקינה, הסדרה וחוקי הפיקוח .4.א

 

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

 מצב הכספיה .ב

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

 תוני מאזן:נ
 2019בדצמבר  31 2019במרס  31 2020במרס  31 הנושא

 בדצמבר 31 במרס 31 

 2020 2019 2019 

 2,653 3,287 2,588 נכסים לא מוחשיים

 1,461 1,588 1,572  נכסי מיסים נדחים

 11,006 11,498 11,038  רכוש קבוע

 978 1,767 1,659 נכסי ביטוח משנה  

 274 92 - שוטפיםנכסי מיסים 

 560 16,489 17,534 חייבים ויתרות חובה

 36,616 43,947 63,175 פרמיה לגביה

 791,450 741,927 738,761 השקעות פיננסיות 

 90,683 43,469 43,433 מזומנים ושווי מזומנים

 935,681 864,064 879,760 נכסיםהסך כל 

 9,314 9,112 9,278 ון עצמי ה

 785,839 703,136 739,811 תודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותע

 83,048 98,049 89,212 תביעות תלויות

 1,749 1,762 1,689 עובדיםהטבות להתחייבויות בשל 

 - - 30 התחייבויות בגין מיסים שוטפים

 55,731 52,005 39,740 זכאים ויתרות זכות

 935,681 864,064 879,760 תחייבויותההון וההסך כל 

 שקעה בנכסים לא מוחשייםה

 בקיזוז ש"חאלפי  457-נובע מפחת לתקופה בסך כח "אלפי ש 65בסעיף בתקופת הדוח בסך  הקיטון
)כולל השקעה בשיפורים למערכת תלם, מערכת  ח"שאלפי  392 השקעות בתוכנות ורישוי תוכנות בסך

 .אלף ש"ח( 277לניהול הערכות נזקים 

 שקעה ברכוש קבועה

 בעיקר ציוד מחשב וסלולר  שקעות בתקופהמה נובע ח בתקופת הדוח"אלפי ש 32בסעיף בסך  הגידול
 . אלפי ש"ח 214 אלפי ש"ח בקיזוז פחת לתקופה בגובה 246בסך 

 נכסי ביטוח משנה 
אלפי ש"ח מורכב מיתרת חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות בגין חוזה  1,659הסעיף בגובה של 

 759הסכום כולל סך של הביטוח בגין תביעות תלויות ומוצגות בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח. 
י אלפ 900סך של ו 2015שנת מבביטוח משנה מסוג עוצר הפסדים  מבוטחותח בגין תביעות ה"אלפי ש

 המיוחד.  ענף המדגהב יבביטוח משנה פקולטטיבבגין תביעה הכלולה  ח"ש

 חייבים ויתרות חובה 
בסכום  2020מיליוני ש"ח נובע ברובו מתשלום מקדמות ביטוח למבטחי משנה לשנת  17.5הסעיף בגובה 

 מיליוני ש"ח. 4.1מיליוני ש"ח והוצאות מראש בסכום  1.61של 
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 פרמיה לגביה 
יתרות חוב של מגדלים, המועצות החקלאיות, ארגוני קניות וממשלת ישראל. הגידול הסעיף מורכב מ

אלפי ש"ח וגידול  7,274נובע מגידול בחוב מגדלים ומועצות בסך ח בתקופת הדוח "אלפי ש 26,559בסך 
יתרת חוב המגדלים, הינה בהתאמה לתקופת הדוח ודומה  אלפי ש"ח. 19,285בחוב ממשלת ישראל בסך 

שילמה המדינה מקדמות  2019בהיקפה לחוב המקביל בשנה קודמת. עבור הרבעון המקביל של שנת 
 אשר עלו על החוב השוטף )חוב מורווח( ולכן חל גידול השנה לעומת שנה קודמת. 

 השקעות פיננסיות ומזומנים 
 ומזומנים ת סל בשוק ההון ובפיקדונותקרנוחוב, מניות, קרנות ו החברה משקיעה את נכסיה באגרות

 הפסדבמוסדות בנקאיים. השינויים בסעיפים נובעים מהפעילות השוטפת, פעילות ההשקעות ומ
 להלן. השקעות -סעיף ג'  בראה פירוט נוסף  מההשקעות.

 הון עצמי
 . העצמיהון ה המוחזקות כנגדמהשקעות  הפסדמבעיקר נובע אלף ש"ח  36בסך  בהון העצמי הקיטון

בהתאם להוראות ח מההון המינימאלי הנדרש מהחברה "לפי שא 2,278 -הון העצמי של החברה גבוה בה
 לדוחות הכספיים.  4באור המפקח, ראה 

 עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות  
הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )חישוב טוח לנזקי טבע מחושבת בהתאם לתקנות עתודת הבי

 -הבהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים )להלן: ". 2013 -עתודות ביטוח בביטוח כללי(, התשע"ג
IFRS ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח כוללות התחייבויות אשר נוצרו בגין אירועים שקרו עד ליום המאזן ,)"

בעוד העתודה משקפת התחייבות בגין אירועים שיתרחשו לאחר תאריך המאזן. לפיכך העתודה אינה 
כאשר . העתודה מורכבת מיתרות שנצברו מעסקי ביטוח בכל מסלולי הביטוח, IFRS -עומדת בתקני ה

 הכספים הנצברים משויכים בעתודה לכל מסלול בנפרד.
, 2013ים )ביטוח( )חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי( התשע"ג ישירותים פיננסתקנות הפיקוח על 

  טבע.קובעות טווח לחישוב עתודות בביטוחים חקלאיים מפני נזקי 
וסכום העתודה ש"ח מיליון  537ינו ה מהחברההנדרשת  תהמינימאליסכום העתודה , 2020במרס,  31ליום 

וליום  2020 במרס, 31ליום  העתודה המוצגת בדוחות הכספייםש"ח. מיליון  2,015 -הינו כ תהמקסימאלי
מבוססת על עודף מיליון ש"ח בהתאמה,  786ובסך ח "מיליוני ש 740 -בסך של כ, 2019בדצמבר,  31

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

 תביעות תלויות
היתרה מייצגת את התחייבות החברה בגין הודעות נזק ותביעות שטרם שולמו עד ליום המאזן. היתרה 
 מחושבת על ידי מומחי החברה בהתבסס על אומדנים ותוצאות עבר והערכות עורכי הדין של החברה.

 סמוכים ליום המאזן.הגידול בתקופה בהתחייבות נובע בעיקר מנזקים ה

 זכאים ויתרות זכות
 3,431ח, נובע מירידה בגובה "אלפי ש 15,991בתקופת הדוח בסעיף זכאים ויתרות זכות, בסך  קיטוןה

בגין אלפי ש"ח בהתחייבות לממשלה  33,123וירידה בגובה , אלפי ש"ח בהתחייבויות למבטחי משנה
אלפי ש"ח  827בגובה  וגידול אלפי שח 19,736סך בסעיף הכנסות מראש ב גידולבקיזוז פרמיות ממשלה 

  . בהתחייבויות לזכאים אחרים
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 וצאות הפעילותת .ג

ולשנה  2019-ו 2020במרס,  31להלן יובאו נתוני דוח רווח והפסד, לשלושה החודשים המסתיימים ביום 

 )באלפי ש"ח(: 2019בדצמבר,  31המסתיימת ביום 

 2019בדצמבר  31 2019במרס  31 2020במרס  31 הנושא

 בדצמבר 31 במרס 31 

 2020 2019 2019 

 406,721 100,397 96,623 רמיות שהורווחו ברוטופ

 37,626 8,970 8,223 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 369,095 91,427 88,400 פרמיות שהורווחו בשייר

 59,667 23,870 (62,392) מהשקעות, נטו והכנסות מימון)הפסדים( רווחים 

 391 69 77  הכנסות מעמלות מביטוח משנה

 429,153 115,366 26,085 כנסות הסך כל ה

 295,082 83,795 65,798 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין ביטוח 

 בלולוסלמונלה ניוקאסל ברוצלוזיס ברפת החלב, 
106 665 2,434 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 

 בגין חוזי ביטוח
1,041 9 1,172 

 291,476 83,121 64,651 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 4,929 1,180 1,306 הוצאות שיווק

 24,603 6,141 6,307 הוצאות הנהלה וכלליות

 321,008 90,442 72,264 סך כל ההוצאות 

 108,145 24,924 (46,179)  )מעתודות( לפני העברה לעתודות)הפסד( רווח 

 (107,314) (24,611) 46,028 נזקי טבע בחקלאות ביטוח)לעתודות( עתודות מהעברה 

 831 313 (151) רווח )הפסד( לפני מס

 328 128 (46) )הטבת מס( מיסים על הכנסה

 (174) (58) 69 נטו מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי)הפסד(  רווח

 329 127 (36) כולל (הפסדרווח )סה"כ 
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 פרמיות שהורווחו ברוטו

מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד  3.8-בפרמיות שהורווחו ברוטו בתקופה בסך של כ קיטוןה

 ח"שמיליון  1.8פרמיית מגדלים, קיטון בענף הפלחה  ח"שמיליון  1.1בעיקר מקיטון בענף ההדרים נובע 

פרמיית  ח"שמיליון  0.7פרמיית מגדלים כתוצאה מקיטון בשטח הגידול לשחת, קיטון בענף הירקות 

 לדוח הכספי. נספח ב'מגדלים כתוצאה מקיטון בשטח המבוטח. ראה פירוט ב

בנזקי טבע )מוגבל  35%עומדת ברוב ענפי הביטוח על  2020-ו 2019השתתפות הממשלה בפרמיות בשנים 

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

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

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

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

 .נזקי טבע אין השתתפות ממשלה

 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה 

מיליון ש"ח בתקופה  9-עומת כלש"ח,  ןמיליו 8.2-עלות ביטוח המשנה בתקופת הדוח הסתכמה בכ

 .הפרמיות ברוטו במסלול נזקי טבעבמחזור  קיטוןמבעיקר נובע  קיטוןה .אשתקד המקבילה

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

מיליון ש"ח  84-מיליון ש"ח לעומת כ 66-בתקופת הדוח היקף התביעות והשינוי בהתחייבויות הגיע לכ

ח "מיליון ש 7-כ פירותמיליון ש"ח,  26-כ -לתקופה המקבילה אשתקד. עיקרי הנזקים היו בענפי הירקות

 ח."מיליון ש 7 -כוהדרים 

 וצאות הנהלה וכלליות ושיווקה

ח בתקופה "מיליון ש 6.1 -מיליון ש"ח לעומת כ 6.3 -בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות הנהלה וכלליות בכ

 עלוהוצאות השיווק  .מיליון ש"ח 0.2-עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות השכר כ ,קדהמקבילה אשת

, עיקר הגידול נובע מגידול ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 1.2 -מיליון ש"ח לעומת כ 1.3 -ל

 . מיליון ש"ח 0.1-בהוצאות השכר כ

 עתודות ביטוחמהעברה 

שירותים פיננסיים )ביטוח( תקנות הפיקוח על ממיליוני ש"ח, נובע  46 -הסכום המוצג בתקופת הדוח כ

ועתודה  , הקובעות טווחראה עתודות הביטוח לעיל, 2013)חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי( התשע"ג 

בע בחקלאות ות ביטוח נזקי טעתודמ ,תוצאות פעילות נזקי טבע בתקופהגריעת מאלית נדרשת. ימינ

  מקטינה את ההפסד הנוצר כל עוד העתודה הצבורה גבוהה מהעתודה המינימאלית הנדרשת. 
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 השקעות 

 בסיס הצמדה
רס  31ליום  בסיס הצמדה "ח 2020במ רס  31ליום  באלפי ש "ח20189במ רס  31ליום  באלפי ש ם 2020במ רס  31ליום  באחוזי ם 2019במ  באחוזי

 במרס 31ליום  במרס 31ליום  

 2020 2019 2020 2019 

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

 40% 39% 293,559 288,351 צמוד למדד

 2% 1% 13,750 8,952 צמוד מטח

 39% 42% 290,784 311,138 לא צמוד שקלי

 19% 18% 143,834 130,320 מנייתי

 100% 100% 741,927 738,761 סה"כ

 0.01% - 63 - נכסי חוב שאינם סחירים

 נתוני תשואה ורווח
תיימה פרוט תיימה באלפי ש"ח 2020במרס  31ביום  לתקופה שהס תיימה באלפי ש"ח 2019במרס  31ביום  לתקופה שהס ם 2020במרס  31ביום  לתקופה שהס תיימה באחוזי ם 2019במרס  31ביום  לתקופה שהס  באחוזי

  לתקופה שהסתיימה 
 במרס 31ביום 

  לתקופה שהסתיימה
 במרס 31ביום 

 2020 2019 2020 2019 

 באחוזים באחוזים אלפי ש"ח אלפי ש"ח פרוט

מהשקעות, נטו )הפסדים( רווחים 

 3.0% (7.4%) 23,870 (62,392) והכנסות מימון

, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה וירידה במחירי הנפט, חלה ירידה חדה 2020בחודשים פברואר מרס 

השקעות הסתכמו בתקופת מ הפסדיםה. ההשקעות בשוקי ההון בארץ ובעולםבשערי מרבית אפיקי 

בתקופת  מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  23.9 -של כ רווחיםש"ח לעומת  ןמיליו 62.4 -בכ הדוח

, בתקופה המקבילה אשתקד 6.4% -של כ עליהלעומת  125מדד תל אביב ב 21.0% -של כ ירידההדוח חלה 

, אשתקדבתקופה המקבילה  8.2% -של כ עליה  לעומת 19.3% -העולמי בשיעור של כ MSCIבמדד  ירידה

 -של כ עליהלעומת  7.9% -בשיעור של כצמודות למדד אגרות חוב קונצרניות בשווי ההשקעות ב ירידה

לעומת  8.5%לא צמודות אגרות חוב קונצרניות שווי השקעות ב ירידה, בתקופה המקבילה אשתקד 3.2%

לעומת  1.1%-של כ שיעורבאגרת חוב ממשלתיות לא צמודות מדד ב ירידהאשתקד,  2.7% -של כ עליה

 -של כ עליהלעומת  4.0%ממשלתי הצמוד אג"ח ב ירידהו בתקופה המקבילה אשתקד 1.7% -של כ עליה

 אשתקד.  2.2%

 זרים מזומנים ונזילותת .ד

 90,683אלפי ש"ח לעומת סך של  43,433תרות המזומנים של החברה לתאריך הדוח הסתכמו לסך של י

העברת עודפי המזומנים מבעיקר אלפי ש"ח נובע  47,250. הקיטון בסך 2019בדצמבר,  31ח ליום "אלפי ש

 שקעה של החברה.שוטפת ופעילות ההפעילות הל

 מקורות מימון .ה

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

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

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

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

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 מיוחדים בתקופת הדוח ולאחריו .ז

ובהמשכו פוקד את העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות  2020של שנת  במהלך הרבעון הראשון

( ברחבי העולם. מדינת ישראל כמו רבות ממדינות העולם COVID-19שמקורו בהתפשטות נגיף הקורונה )

 נוקטת בצעדים משמעותיים בניסיון למנוע את התפשטות הנגיף. 

הון אשר לוו בתנודתיות גבוהה בעיקר בחודש חדות בשווקי ה בעקבות האירוע נרשמו ירידות שערים

מיליון ש"ח,  62.4ירידות אלו נזקפו לתוצאות החברה בתקופת הדוח בהפסד מהשקעות של כ  .2020מרס 

 לעיל.   סעיף השקעותב ראה פירוט נוסף

להתפשטות הנגיף, והצעדים הננקטים בארץ ובעולם, צפויה השפעה משמעותית על לקוחות החברה, 

החקלאים, השפעה שתחריף עם התמשכות האירוע והגבלות שינקטו בארץ ובעולם. כבר כיום אנו עדים 

לעצירת מכירות למגדלי פרחים וקשיי שיווק ליצואנים בענפים נוספים. ההגבלות שהחלו בתעבורה 

ווירית כתוצאה מהנגיף משפיעים על יכולת היצוא ועל היכולת לקלוט עובדים זמניים וכתוצאה מכך הא

ייתכן מחסור בכח אדם זמין אשר עלול להסב נזק רב למגדלים. ירידה ברמת החיים בשווקי היעד של 

יתכן החקלאים עלולה לגרום להקטנת ביקושים וירידת מחירים לגידולים עצמם. קשיים אלו ואחרים י

ויגרמו לירידה משמעותית בביקוש לביטוחי החברה וכן ליכולת המגדלים לשלם על הביטוחים שנרכשו. 

 בשלב זה קיים קושי להעריך את ההשפעות הללו על פעילות החברה. 

הביטוחים הנמכרים כיום, על ידי החברה אינם כוללים כיסויים להפסדים ישירים ועקיפים ככל שיגרמו 

 חות החברה.  מאירוע זה ללקו

במהלך חודש מרס, מדינת ישראל, החלה ליישם מגבלות באמצעות תקנות חירום על מקומות עבודה 

בישראל ודרכי הגעה אליהם. בהתאם לתקנות, החברה מוגדרת כגוף חיוני כך שהחברה רשאית להעסיק 

נת להקטין את את עובדיה החיוניים במשרדיה ובבית העובדים במגבלות מסוימות. בהתאם לכך, ועל מ

הסיכון להתפשטות הנגיף בקרב עובדי החברה ולקוחותיה, מרבית עובדי החברה צוידו במחשבים ניידים 

לעבודה מהבית וכן לקוחות החברה נתבקשו לקבל שירותים מהחברה באמצעים דיגיטליים. כך שהשפעת 

 .התפשטות הנגיף לתוצאות תפעול החברה )פרמיות, תביעות והוצאות( הינה קטנה

  

 לדוח הכספי.  6באור ופירוט נוסף ראה  2020לעניין השפעות היעדר תקציב מדינה מאושר לשנת 

 גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד  .ח

-הינו רו"ח אורי הולצמן, שותף במשרד רו"ח רוזנבלום 2003משנת המבקר הפנימי של החברה  .1.ח

. ( ובעל ניסיון רב בביקורת פניםCIAר פנימי מוסמך )( ומבקLL.Mהולצמן, מוסמך במשפטים )

 .משרד המבקר מספק לחברה שירותי ביקורת פנים

, כפי שאושר על ידי דירקטוריון 2020 -ו 2019הפנים לשנים  ביקורתתקציב השעות השנתי של  .2.ח

 שעות לכל שנה.  1,100החברה הנו 
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 לגבי הדיווח הכספידיווח על הבקרה הפנימית  .ט

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

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

 Act -ל 302עיף . בנוסף מיישמת החברה נהלים בהתאם להוראות המפקח המבוססות על סCOSOבשם 

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

 בתהליך המיפוי זוהו כל חותמי המשנה ותחומי אחריותם. 

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

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

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

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

 יווח שקבע המפקח על הביטוח, ובמועד שנקבע בהוראות אלה.הממשלתיות והוראות הד

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

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

ברות הממשלתיות מצורפות לדוחות הכספיים, הצהרות עליהן בהתאם לחוזרי המפקח, ורשות הח

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

יישמה החברה נהלים ובקרות בהתאם לחוזרי המפקח לדיווחים  ,התפקידים. בנוסף בתקופת הדוח

 וערכו על ידי מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים כיעילים.  הכספיים הנגזרים מהדוחות הכספיים אשר ה

 ניהול סיכונים .י

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

טרם נחתם הסכם ביטוח משנה בין החברה לבין המדינה למסלול נזקי טבע  ,לעיל 2א.כמצוין בסעיף 

 חריגיםהיקפי תביעות של מצב להפסד ניכר ואף אי יכולת לעמוד בהתחייבויות ב אשר חושף את החברה

הסכמי השתתפות הדוחות הכספיים, של  לחלק ג' א' 6בביאור בשני המסלולים יחדיו. בנוסף כמצוין 

הקטנת השתתפות המדינה בפרמיות במידה  .הממשלה בפרמיות כפופים לתקציב ממשלתי שטרם אושר

 ת החברה.ועתודמתגרום להפסד הכנסות שנרשם וגריעה  וחלטות

טווח השפעות רחב  ככל שלא יימצא חיסון או תרופה, ,להתפשטות נגיף הקורונה ,עילל זכמפורט בסעיף 

שבשלב זה יש קושי בהערכתו ותלוי באופן המשך התפשטות הנגיף והתמודדות  ,החברהפעילות על 

 ,המשק החקלאי וכלכלת העולם ובכללה מדינת ישראל עם הנגיף. הערכות החברה להמשך עבודה רציפה

  באופן שהקטין מאוד את השפעת הנגיף על התוצאות העכשוויות.  ,מגבלותנעשתה בהתאם ל

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

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

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

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

ר המדינה שלישיים כלפי המדינה ויתר הנכסים שבידי החברה או המופעלים או המוחזקים על ידה עבו

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

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

 החברה.

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

כמו גם לישיבת הדירקטוריון בה  ,לישיבות ועדת המאזןזה לתת המלצה לדירקטוריון בקשר לאישורם. 

 טרש לפרנדונים ומאושרים הדוחות הכספיים, מוזמנים ונוכחים רואה החשבון המבקר של החברה, הנד

של הדוחות הכספיים והוא עומד  שעלו מתהליך הסקירה, היו כאלה, ככל שאת הממצאים העיקריים

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

 הכספיים ואישורם.

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

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

את המדיניות החשבונאית  והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים, את סבירות הנתונים,

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

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

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

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

 דוחות כספיים. 

המליצה ועדת המאזן לדירקטוריון החברה לאשר את הדוחות הכספיים של החברה,  2020במאי,  24ביום 

 . 2020במרס,  31ליום 

 הדוחות הכספיים נמסרים לחברי הדירקטוריון מספר ימים לפני מועד אישורם. 

 :הרכב ועדת מאזן לבחינת הדוחות הכספיים

 יו"ר הוועדה -ינקוביץ  גב' סיון

 ואל לויטממר ש

 רויטל בן נתן, דב"ת  גב'

 

 .2020במאי,  27אריך אישור הדוחות הכספיים: ת
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 דוח של הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית של דיווח כספי לפי תקנות החברות

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

 2007 -התשס"ח 

לא חלו שינויים שהשפיעו באופן מהותי או  2020במרס,  31בתקופה של שלושה החודשים המסתיימים ביום 

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

 



 

 

 

 'ג חלק

 דוחות כספיים



 

 

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנט 

 דוחות כספיים ביניים

 2020, מרסב 31ליום 

בלתי מבוקרים



 

 

 מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע -קנט 

 2020, מרסב 31ליום ביניים דוחות כספיים 
 מבוקריםבלתי 

 תוכן העניינים

 דף

 2-6 הצהרות המנהלים

 7 סקירת דוחות כספיים ביניים

 8-9 דוחות על המצב הכספי

 10 או הפסד ורווח כולל אחר דוחות על רווח

 11  דוחות על השינויים בהון

 12-13 דוחות על תזרימי המזומנים

 14-26 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 27-32 נספחים לדוחות הכספיים ביניים

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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 *( הצהרת יו"ר הדירקטוריון

 מצהיר כי:, יוחנן אור אני,

של שנת ראשון ה לרבעוןהחברה(  -)להלן  מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע -קנט של הדוחות הכספיים בחנתי את  .1
 הדוחות(. -להלן ) 2020

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

 לתקופה המכוסה בדוחות.

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

 מוצגים בדוחות.של החברה לימים ולתקופות ה

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

ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה -חברה, מובא לידיעתנו עלהמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס ל
 של הדוחות.

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

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

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

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

 

נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות  *(
.2005-ן(, תשס"והכספיים ודוח הדירקטוריו
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 *( הצהרת מנכ"ל החברה

 , מצהיר כי:מן'שמואל תורגאני, 

של שנת  ראשוןה לרבעוןהחברה(  -)להלן  מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע -קנט בחנתי את הדוחות הכספיים של  .1
 הדוחות(. -להלן ) 2020

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

 לתקופה המכוסה בדוחות.

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

 של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

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

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

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

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

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

 

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

 אני, דוד בכר, מצהיר כי:

של שנת  ראשוןה לרבעוןהחברה(  -)להלן  מ"בחקלאות בעקרן לביטוח נזקי טבע  -קנט בחנתי את הדוחות הכספיים של  .1
 הדוחות(. -להלן ) 2020

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

 לתקופה המכוסה בדוחות.

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

 ים ולתקופות המוצגים בדוחות.של החברה לימ

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

ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה -ותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו עלהמיועדים להבטיח שמידע מה
 של הדוחות.

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

יות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהות 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 משמעותי  ב.
 כספי של החברה. בבקרה הפנימית על דיווח

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

 

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

 , מצהיר כי:מן'שמואל תורגאני, 

 לרבעון( חברת הביטוח –)להלן  מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע -קנט של  כספייםה ותאת הדוח בחנתי .1
 הדוחות(. -להלן ) 2020של שנת  ראשוןה

מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית  בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה .2
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  .3
הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של חברת הביטוח לימים המהותיות, את המצב 

 ולתקופות המדווחים בדוח.

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

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

 ההכנה של הדוח;

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

 ;הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכוןחשבונאות מקובלים ולהוראות 

ו את מסקנותינו לגבי של חברת הביטוח והצגנ הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ( 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)
רה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי; באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבק

  -וכן

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

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

 -וכן

ם אחרים שיש להם כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדי )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.

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

 אני, דוד בכר, מצהיר כי:

 לרבעון( חברת הביטוח –)להלן  מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע -קנט של  כספייםה ותאת הדוח בחנתי .1
 הדוחות(. -להלן ) 2020של שנת ראשון ה

עובדה מהותית בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של  .2
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  .3
נויים בהון ותזרימי המזומנים של חברת הביטוח לימים המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השי

 ולתקופות המדווחים בדוח.

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

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

 ההכנה של הדוח;

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

 ;הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכוןחשבונאות מקובלים ולהוראות 

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  נוכחיגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעון ה ( ד)
ע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי; באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפי

  -וכן

אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת  .5
 וח כספי:של הדירקטוריון של חברת הביטוח, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיו

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

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



 

 7-ג

 

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

 מבוא

החברה(, הכולל את הדוח  -)להלן  מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע -קנט סקרנו את המידע הכספי המצורף של 
ואת הדוחות התמציתיים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים  2020במרס,  31התמציתי על המצב הכספי ליום 

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

ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים 
חוזרי ול 1975 -, התשל"הב לחוק החברות הממשלתיות33סעיף ובהתאם להוראות  1981-פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

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

 היקף הסקירה

"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל   2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל( 
רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופת ביניים מורכבת מבירורים,  ביניים הנערכת על ידי

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

לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים 
 חוות דעת של ביקורת.

 חישוב העתודה לביטוח נזקי טבע

העתודה לביטוח נזקי טבע בחקלאות מחושבת בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, )חישוב עתודות 
 .IFRS-אינה עומדת בקנה אחד עם הנחיות תקני ה העתודה, 2013-ביטוח בביטוח כללי(, התשע"ג

 מסקנה

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

ובהתאם להוראות  1981 -בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
 ולחוזרי רשות החברות הממשלתיות. 1975 -ברות הממשלתיות, התשל"הב לחוק הח33סעיף 

 



 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ-קנט

 8-ג

 על המצב הכספיביניים דוחות 

 נכסים

 הנושא
 נספח

רס  31ליום  רס  31ליום  ש"חאלפי  בלתי מבוקר 2020במ  ש"חאלפי  בלתי מבוקר 2019במ
 ליום

ר 2019 בדצמבר 31 בוק  מ

 
 ליום 

 במרס 31
 ליום

 בדצמבר 31
  2020 2019 2019 
 מבוקר בלתי מבוקר  

 ש"חאלפי  נספח 

 2,653 3,287 2,588  מוחשיים בלתינכסים 

 1,461 1,588 1,572  נכסי מסים נדחים

 11,006 11,498 11,038  רכוש קבוע

 978 1,767 1,659  נכסי ביטוח משנה 

 274 92 -  נכסי מסים שוטפים

 560 16,489 17,534  חובהחייבים ויתרות 

     פרמיות לגבייה:

 36,616 43,947 43,890  מגדלים ומועצות
 - - 19,285  החשב הכללי -האוצר 

    א' השקעות פיננסיות:

 623,567 594,577 599,130  נכסי חוב סחירים
 - 63 -  נכסי חוב שאינם סחירים

 100,078 87,044 82,419  מניות
 67,805 60,243 57,212  אחרות

 791,450 741,927 738,761  סה"כ השקעות פיננסיות

 90,683 43,469 43,433  מזומנים ושווי מזומנים

 935,681 864,064 879,760  סך כל הנכסים

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

 הון והתחייבויות

רס  31ליום  נספח הנושא רס  31ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020במ  ליום בלתי מבוקר אלפי ש"ח 9201במ
"ח 2019 בדצמבר 31 בוקר אלפי ש  מ

 
 ליום 

 במרס 31
 ליום

 בדצמבר 31

  2020 2019 2019 

 מבוקר בלתי מבוקר  

 ש"חאלפי  נספח 

      הון

 6,444 6,444 6,444  הון מניות
 2,870 2,668 2,834  יתרת עודפים

 9,314 9,112 9,278  סך כל ההון 

     התחייבויות

     התחייבויות בגין חוזי ביטוח:

 785,839 703,136 739,811 ד' נזקי טבע בחקלאותבגין עתודות ביטוח    

 83,048 98,049 89,212 ג',ד' תביעות תלויות   

 1,749 1,762 1,689  , נטוהתחייבויות בשל הטבות לעובדים

 - - 30  מיסים שוטפיםבגין התחייבויות 

 55,731 52,005 39,740  זכאים ויתרות זכות

 926,367 854,952 870,482  סך כל ההתחייבויות

 935,681 864,064 879,760  וההתחייבויותסך כל ההון 

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 על רווח או הפסד ורווח כולל אחרביניים דוחות 

 הנושא
ימו  חודשים 3-ל  שהסתי

ני רווח למניה 2020 במרס 31 ביום "ח למעט נתו בוקר אלפי ש  בלתי מ
ימו  חודשים 3-ל  שהסתי

ני רווח למניה 2019 במרס 31 ביום "ח למעט נתו בוקר אלפי ש  בלתי מ

 לשנה שהסתיימה
ם  ביו

תוני רווח למניה 2019 בדצמבר 31 "ח למעט נ בוקר אלפי ש  מ

 
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

 במרס 31 ביום

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

 2020 2019 2019 

 מבוקר בלתי מבוקר 
 (למניה נתוני רווחלמעט ) ש"חאלפי  

    -פרמיות שהורווחו ברוטו
 192,528 48,228 44,321 מחקלאים 

 214,193 52,169 52,302 השתתפות הממשלה
 96,623 100,397 406,721 

 37,626 8,970 8,223  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 369,095 91,427 88,400 פרמיות שהורווחו בשייר

 59,667 23,870 (62,392) רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו והכנסות מימון
 391 69 77  הכנסות מעמלות מביטוח משנה

 429,153 115,366 26,085 כנסותהסך כל ה

 295,082 83,795 65,798 ברוטו תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
 חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין ביטוח

 2,434 665 106 וסלמונלה בלול ניוקאסלברפת החלב,  ברוצלוזיס
בהתחייבויות  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

 1,172 9 1,041 ביטוח בגין חוזי

 291,476 83,121 64,651 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 4,929 1,180 1,306 הוצאות שיווק
 24,603 6,141 6,307 הוצאות הנהלה וכלליות

 321,008 90,442 72,264 סך כל ההוצאות

 108,145 24,924 (46,179)  (לעתודות)מעתודות לפני העברה  )הפסד( רווח
 (107,314) (24,611) 46,028 ביטוח נזקי טבע בחקלאות (לעתודותמעתודות )העברה 

 831 313 (151) לפני מסים על ההכנסה )הפסד( רווח

 328 128 (46)  )הטבת מיסים( מסים על ההכנסה

 503 185 (105) נקי רווח )הפסד( 

    כולל אחר:רווח )הפסד( 
 (265) (89) 105 מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארירווח )הפסד( 

 91 31 (36) רכיבים של רווח כולל אחרבגין הטבת מס  (מסים על ההכנסה)

 (174) (58) 69 כולל אחר, נטו רווח )הפסד(סה"כ 

 329 127 (36) כולל רווח )הפסד(סה"כ 

 0.1 0.04 (0.01) (ש"חלמניה )ב )הפסד( רווח

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

ן מניות ב הנושא  אלפי ש"חסה"כ ב אלפי ש"חעודפים ב אלפי ש"חהו

 סה"כ עודפים הון מניות 
 אלפי ש"ח 

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

 (105) (105) - נקיהפסד 
 69 69 - כולל אחר, נטו רווחסה"כ 
 (36) (36) - כולל הפסדסה"כ 

 9,278 2,834 6,444 (מבוקרבלתי ) 2020, מרסב 31יתרה ליום 

 8,985 2,541 6,444 ()מבוקר 2019בינואר,  1יתרה ליום 

 185 185 - נקי רווח
  (58)  (58) - כולל אחר, נטו הפסדסה"כ 
 127 127 - כולל רווחסה"כ 

 9,112 2,668 6,444 (מבוקרבלתי ) 2019, מרסב 31יתרה ליום 

 8,985 2,541 6,444 )מבוקר( 2019בינואר,  1יתרה ליום 

 503 503 - נקי רווח
 (174) (174) - כולל אחר, נטו הפסדסה"כ 
 329 329 - כולל רווחסה"כ 

 9,314 2,870 6,444 )מבוקר( 2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

ביניים. המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים



 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ-קנט
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 על תזרימי המזומנים ביניים דוחות

 נספח הנושא

ימו  חודשים 3-ל  שהסתי
באלפי ש"ח 2020 במרס 31 ביום בוקר   בלתי מ

ימו  חודשים 3-ל  שהסתי
באלפי ש"ח 1920 במרס 31 ביום בוקר   בלתי מ

 לשנה שהסתיימה
ם  ביו

"ח 2019 בדצמבר 31 באלפי ש בוקר   מ

  
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

 במרס 31 ביום

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2020 2019 2019 

 מבוקר בלתי מבוקר  

 ש"חאלפי  נספח 

 (7,441) (55,521) (46,612) א תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

     תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (920) (299) (392)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 (338) (93) (246)  רכישת רכוש קבוע 

 (1,258) (392) (638)  השקעהששימשו לפעילות מזומנים נטו 

 (8,699) (55,913) (47,250)  במזומנים ושווי מזומנים ירידה

 99,382 99,382 90,683  השנהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת 

 90,683 43,469 43,433  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף יתרת 

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

 הנושא
ימו  חודשים 3-ל  שהסתי

 במרס 31 ביום
"ח 2020 לשנה באלפי ש בוקר   בלתי מ

ימו  חודשים 3-ל  שהסתי
 במרס 31 ביום

"ח 2019 לשנה באלפי ש בוקר   בלתי מ

 שהסתיימה
ם  ביו

"ח 2019 בדצמבר 31 באלפי ש בוקר   מ

 
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

 במרס 31 ביום
 לשנה

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

 2020 2019 2019 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ש"חאלפי  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת  -ספח א נ

 503 185 (105) רווח )הפסד( לתקופה

 התאמות לסעיפי רווח והפסד:

 מהשקעות פיננסיות:(, נטו רווחיםהפסדים )

 (32,703) (13,759) 30,277 נכסי חוב סחירים
 (3) (3) - נכסי חוב שאינם סחירים

 (18,840) (6,171) 20,241 מניות
 (9,941) (4,370) 11,570   השקעות אחרות

 פחת והפחתות:
 1,046 309 214 רכוש קבוע

 1,659 404 457 נכסים בלתי מוחשיים

 107,314 24,611 (46,028) בעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות)קיטון( גידול 
 14,608 29,609 6,164 גידול בתביעות תלויות

 780 (9) (681) קיטון )גידול( בנכסי ביטוח משנה
 (147) 42 45 הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל שינוי ב
 328 128 (46) )הטבות מס(על ההכנסה מסים 

 אחרים שינויים בסעיפים מאזניים

 (57,237) (30,551) (16,536) רכישות, נטו של השקעות פיננסיות
 (901) (8,232) (26,559) בפרמיות לגבייה גידול

 34 (15,895) (16,974) ויתרות חובהחייבים ב קיטון )גידול(
 (36,324) (40,050) (15,991) זכאים ויתרות זכותב קיטון

 (30,327) (63,937) (53,847) סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור:

 19,382 7,424 6,589 ריבית שהתקבלה
 130 325 203 מסים ששולמו 

 2,871 482 548 דיבידנד שהתקבל

 22,383 8,231 7,340 סה"כ

 (7,441) (55,521) (46,612) שימשו לפעילות שוטפתש מזומנים נטו

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
 2020במרס  31באורים לדוחות הכספיים ביניים ליום 

 14-ג

 לליכ -: 1אור ב

ולתקופה של שלושה חודשים  2020במרס,  31דוחות 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  2019בדצמבר,  31הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים(. -אליהם )להלן  אשר נלוו

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

כפי שמתקבלות מעת לעת. בנוסף, כחברת  הממשלה( - , ולהחלטות ממשלת ישראל )להלןהממשלתיות
והתקנות  1981-טוח(, התשמ"אירותים פיננסיים )ביקוח על שיטוח, כפופה החברה להוראות חוק הפיב

 פיו.-שהותקנו על
דוח תיאור עסקי תאגיד בדוח התקופתי  –לפרק א  25.1בסעיף  כמפורט ,בהתאם להסכם אסונות טבע

, במקרה של סיום הסכם אסונות טבע בין החברה לבין המדינה, המדינה תהיה רשאית 2019לשנת 
תשמש את המדינה כעתודה לביטוח אשר לחלק מהעתודה לנזקי טבע המיוחס למסלול אסונות טבע 

 .או לתשלום פיצויים לחקלאים בלבד

 מדינת ישראל. מחייבים אתיים הינם באחריות החברה בלבד ואינם המצגים הכלולים בדוחות הכספ

 השפעות נגיף הקורונה על החברה ג. 

, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה וירידה במחירי הנפט, חלה ירידה חדה 2020בחודשים פברואר מרס 
המלווה בתנודתיות חזקה בשערי מרבית אפיקי ההשקעות בשוקי ההון בארץ ובעולם. לתקופת הדוח, 

מיליון ש"ח, כאשר במהלך התקופה היקף ההפסד היה  62.4לחברה הפסד מהשקעות נטו בגובה של 
גבוהה מכך. פעילות ממשלת ישראל ומרבית מדינות העולם למניעת התפשטות הנגיף באמצעות 
הגבלה בתקנות, על התעבורה בתוך המדינה ומחוצה לה, גורמות קשיים והפסדים משמעותיים לחלק 

החברה בהמשך השנה וכן ביכולת הלקוחות  מלקוחות החברה. דבר אשר עלול לפגוע בביקוש לביטוחי
לשלם על ביטוחים שנרכשו. בשלב זה קיים קושי משמעותי להעריך השפעה זו. יחד עם זאת, ביטוחי 
החברה אינם כוללים כיסוי ישיר לנזקים ישירים או עקיפים שיגרמו ללקוחות החברה מהתפשטות 

 הנגיף.

ות, נערכה החברה להמשך נתינת שירות  לצורך המשך תפעול החברה בתקופה בה חלות המגבל
ממשרדי החברה בהתאם למגבלות, באמצעים דיגיטליים ומעבודה מבתי העובדים. כך שהשפעת 
התפשטות המחלה על תפעול החברה ותוצאות הביטוח )פרמיות, תביעות והוצאות( בתקופת הדוח 

 הינה קטנה.

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 של הדוחות הכספיים ביניים מתכונת העריכה א.

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

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

, ובהתאם 1981 -"אבהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ ביטוח וחיסכון
 שות החברותחוזרי רול 1975 -ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה33סעיף ל להוראות

 .הממשלתיות
העתודות חושבו בהתאם לתקנות כאמור והוראות הפיקוח הקובעות טווח לחישוב עתודות לחברה 

, סכום הדוחאמור, נכון ליום הבהתאם לחישוב  העוסקת בביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות בלבד.
-כהינו בסך ית ח וסכום העתודה המקסימל"מיליון ש 537-כהינו בסך העתודה המינימלית הנדרשת 

 ח."מיליון ש 2,015
  2019במרס  31וליום  2019בדצמבר  31יום ל ,2020במרס  31יום להעתודה המוצגת בדוחות הכספיים 

מבוססת על עודף בהתאמה,  מיליון ש"ח 703 -ש"ח ובסך כמיליון  786-סך כב ש"ח,מיליון  740-כסך ב
אמור המצטבר בפעילות החברה בביטוח נזקי טבע, על מנת לפצות נזקים עתידיים ונמצאת בטווח 

  לעיל.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

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

 עונתיות  .ב

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

 תקופת הביטוח.פני של ההכנסה על 

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

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  ג.

 , חוזי ביטוחIFRS 17תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

את תקן דיווח כספי בינלאומי  IASB)פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ) 2017מאי בחודש 
התקן החדש קובע כללים להכרה, מדידה, הצגה . התקן החדש( -בדבר חוזי ביטוח )להלן  17מספר 

וגילוי בקשר לחוזי ביטוח ומחליף את ההוראות הקיימות בנושא. התקן החדש צפוי לגרום לשינויים 
 .משמעותיים בדיווח הכספי של חברות ביטוח

 התקן החדשקיבלה החברה מכתב מהרשות בעניין בקשת החברה לפטור מיישום  2020בחודש אפריל 
לתקופה של חמש שנים שתחל בעת מועד  החדש ובו החלטת הרשות לפטור את החברה מיישום התקן

יישומו של התקן בדוחות הכספיים של חברות הביטוח בישראל. ככל שהחברה תהיה מעוניינת בכך 
הארכת תקופת הפטור או עיגונו באופן קבוע לקראת תום התקופה, עליה שהרשות תבחן את הצורך ב

( IFRS) 17לפנות בשנית לרשות. יובהר כי, הפטור מתייחס לגבי יישום תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 
 ( לעניין מכשירים פיננסים.IFRS) 9ולא יחול לגבי יישום תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 

בכוונת רשות שוק ההון  2020שלחה למנהלי חברות הביטוח בחודש פברואר לטיוטת מכתב שנבהתאם 
ביטוח וחיסכון לקבוע את מועד היישום לראשונה של התקן בישראל לתקופות הרבעוניות והשנתיות 

  .או לאחריו 2023בינואר  1המתחילות ביום 

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

 שער חליפין  

 יציג של מדד המחירים לצרכן 

 הדולר ארה"ב מדד ידוע מדד בגין 

 % 

    לשלושה חודשים שהסתיימו ביום:

 3.2 .0)5( .0)1( 2020במרס,  31

 4.8 (0.3) 0.5 2019במרס,  31

 (0.3) 0.3 0.6 2019בדצמבר,  31ימה ביום ילשנה שהסת
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 מגזרי פעילות -: 3באור 

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

 תוצאות הפעילות לפי מגזרים
 הנושא

ם 3-ל ימו ביו  חודשים שהסתי
 ביטוח 2020במרס,  31

לאות * בלתי מבוקר אלפי ש"ח בחק  נזקי טבע 
םחודשים  3-ל ימו ביו  שהסתי
"ח 2020במרס,  31 בוקר אלפי ש  אחר בלתי מ

ם 3-ל ימו ביו  חודשים שהסתי
 סה"כ בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020במרס,  31

 
 חודשים שהסתיימו ביום 3-ל

 2020במרס,  31

 

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ אחר )*(בחקלאות

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 96,623 - 96,623 פרמיות שהורווחו ברוטו
 8,223 - 8,223 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 88,400 - 88,400 בשיירפרמיות שהורווחו 

 (62,392) (46) (62,346) מהשקעות, נטו והכנסות מימון הפסדים
 77 - 77 הכנסות מעמלות מביטוח משנה

 26,085 (46) 26,131 כנסותהסך כל ה

 65,798 - 65,798 ברוטו ,ביטוחתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין ביטוח 
 106 - 106 ברפת החלב, ניוקאסל וסלמונלה בלול ברוצלוזיס

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 1,041 - 1,041 בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 64,651 - 64,651 ביטוח בשיירתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 1,306 - 1,306 הוצאות שיווק

 6,307 - 6,307 הוצאות הנהלה וכלליות

 72,264 - 72,264 סך כל ההוצאות

 (46,179) (46) (46,133) לעתודות לפני העברה  הפסד

 46,028 - 46,028 עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותמהעברה 

 (151) (46) (105) לפני מסים על ההכנסה הפסד
 105 - 105 כולל אחר לפני מסים על ההכנסה רווח

 (46) (46) - לפני מסים על ההכנסה כולל הפסד

  2020, מרסב 31ליום  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
 :)בלתי מבוקר(

  739,811 -  739,811 עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות
  89,212 -  89,212 תביעות תלויות

  1,659 -  1,659 ביטוח משנה -בניכוי

 87,553 - 87,553 סה"כ

  827,364 -  827,364 סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח, בשייר

 .8באור ב ראהלמסלולי הביטוח אסונות טבע ונזקי טבע  ,פירוט פעילות ביטוח נזקי טבע בחקלאות )*( 
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 )המשך( פעילותמגזרי  -: 3באור 

 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים
 הנושא

ם 3-ל ימו ביו  חודשים שהסתי
 ביטוח 2019במרס,  31

לאות * בלתי מבוקר אלפי ש"ח בחק  נזקי טבע 
ם 3-ל ימו ביו  חודשים שהסתי
"ח 2019במרס,  31 בוקר אלפי ש  אחר בלתי מ

ם 3-ל ימו ביו  חודשים שהסתי
 אלפי ש"חסה"כ בלתי מבוקר  2019במרס,  31

 
 חודשים שהסתיימו ביום 3-ל

 2019במרס,  31

 

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ אחר )*(בחקלאות

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 100,397 - 100,397 פרמיות שהורווחו ברוטו
 8,970 - 8,970 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 91,427 - 91,427 בשיירפרמיות שהורווחו 

 23,870 224 23,646 מהשקעות, נטו והכנסות מימון רווחים
 69 - 69 הכנסות מעמלות מביטוח משנה

 115,366 224 115,142  סך כל ההכנסות 

 83,795 - 83,795 ברוטו ,תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין ביטוח 
 665 - 665 ברפת החלב, ניוקאסל וסלמונלה בלול ברוצלוזיס

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 9 - 9 בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 83,121 - 83,121 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 1,180 - 1,180 הוצאות שיווק

 6,141 - 6,141 הוצאות הנהלה וכלליות

 90,442 - 90,442 ההוצאותסך כל 

 24,924 224 24,700 לעתודות רווח לפני העברה 

 (24,611) - (24,611) עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותלהעברה 

 313 224 89 לפני מסים על ההכנסה רווח
 (89) - (89) כולל אחר לפני מסים על ההכנסה הפסד
 224 224 - לפני מסים על ההכנסה כוללרווח 

  2019, מרסב 31ליום  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
 :)בלתי מבוקר(

  703,136 -  703,136 עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות
  98,049 -  98,049 תביעות תלויות

  1,767 -  1,767 ביטוח משנה -בניכוי

 96,282 - 96,282 סה"כ

  799,418 -  799,418 סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח, בשייר

 .8באור ב ראהלמסלולי הביטוח אסונות טבע ונזקי טבע  ,פירוט פעילות ביטוח נזקי טבע בחקלאות )*(
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 3באור 

 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים
"ח 2019בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  הנושא "ח 2019בדצמבר,  31ביום לשנה שהסתיימה  אלפי ש "ח 2019בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  אלפי ש  אלפי ש

 2019בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  

 

 ביטוח
נזקי טבע 

 סה"כ אחר בחקלאות)*(

 אלפי ש"ח 
  406,721 -  406,721 פרמיות שהורווחו ברוטו

  37,626 -  37,626  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

  369,095 -  369,095 פרמיות שהורווחו בשייר

 59,667 566 59,101 מהשקעות, נטו והכנסות מימון רווחים
  391 - 391  הכנסות מעמלות מביטוח משנה

  429,153 566  428,587 סך כל ההכנסות 

  295,082 -  295,082 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

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

 2,434 - 2,434 בלול

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
  1,172 -  1,172 בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

  291,476 -  291,476 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

  4,929 -  4,929 הוצאות שיווק
  24,603 -  24,603 הוצאות הנהלה וכלליות

  321,008 -  321,008 סך כל ההוצאות

  108,145 566 107,579 רווח לפני העברה לעתודות 

 (107,314) - (107,314) העברה לעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות

 831 566 265 רווח לפני מסים על ההכנסה

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

 566 566 - רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

 :2019בדצמבר,  31ליום  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  785,839 -  785,839 עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות

  83,048 -  83,048 תביעות תלויות
 978 - 978 ביטוח משנה -בניכוי

 82,070 - 82,070 סה"כ

  867,909 -  867,909 סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח, בשייר

 .8באור ב ראהלמסלולי הביטוח אסונות טבע ונזקי טבע  ,פירוט פעילות ביטוח נזקי טבע בחקלאות )*( 
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  ודרישות הוןהון  -: 4באור 

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

  .על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 .הפיקוח על שרותים פיננסים הוראותהחברה בהתאם ל להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של  .ב
רס  31ליום  הנושא ר 2019בדצמבר  31ליום  בלתי מבוקר 2020במ  מבוק

 ליום  ליום  

 2019בדצמבר,  31 2020במרס,  31 
 מבוקר בלתי מבוקר 

   הון עצמי מינימלי:
 9,314 9,278 על פי התקנות המחושבהסכום 
 7,000 7,000 פי התקנות-על הנדרשהסכום 

 2,314 2,278 ליום הדוח עודף

 ייעוד רווחים ודיבידנדים:
 הכנסותיה ורכושה וכל בעלי המניותעל פי תקנון ההתאגדות, אסור לחברה לחלק רווחים או דיבידנד ל

 משמשים לביצוע מטרותיה.

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

נדרש בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח()הון עצמי המזערי היפחת מההון העצמי 
אשר פורסמו ביום צמי מזערי( )להלן תקנות הון ע 2018-מזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח(, התשע"ח

  .מיליון ש"ח לחברה כאמור 7וקובעות סך של  2018באפריל  25

 )Solvency II(רעון כלכלי ימשטר כושר פ .ג

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

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

 להוראות כאמור. 

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

 מכשירים פיננסיים -: 5באור 

 השקעות פיננסיות אחרות

 נכסי חוב שאינם סחירים .1
רס,  31ליום  הנושא "ח 2019במ בוקר אלפי ש רס,  31ליום  הערך בספרים בלתי מ בוקר אלפי ש"ח 2019במ  שווי הוגן בלתי מ

 2019במרס,  31ליום  

 
 הערך

 בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 63 63 פקדונות בתאגידים בנקאיים

 63 63 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

  שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .2

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

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

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

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

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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 21-ג

 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 5באור 

 )המשך(השקעות פיננסיות אחרות 

 )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .2

 הנמדדים בשווי הוגן לפי הסיווגים כדלקמן:  הפיננסיים במכשיריםהחברה מחזיקה 

 סה"כ בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020, במרס 31ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 3רמה  2020, במרס 31ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2רמה  2020, במרס 31ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 1רמה  2020, במרס 31ליום  הנושא

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

 599,130 - - 599,130 נכסי חוב סחירים
 82,419 - - 82,419 מניות

 212,57 067,9 - 145,48 אחרות

 761,738 9,067 - 694,729 סך הכל

 סה"כ בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2019, במרס 31ליום  מבוקר אלפי ש"חבלתי  3רמה  2019, במרס 31ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2רמה  2019, במרס 31ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 1רמה  2019, במרס 31ליום  הנושא

 2019, במרס 31ליום  
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  
 בלתי מבוקר 
 ש"חאלפי  

 594,577 - - 594,577 נכסי חוב סחירים
 87,044 - - 87,044 מניות

 60,243 2,653 - 57,590 אחרות

 741,864 2,653 - 739,211 סך הכל
 סה"כ בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2019בדצמבר,  31ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 3רמה  2019בדצמבר,  31ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2רמה  2019בדצמבר,  31ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 1רמה  2019בדצמבר,  31ליום  הנושא

 

 2019, דצמברב 31ליום 
 סה"כ 3רמה  2 רמה 1רמה  
 מבוקר 
 ש"חאלפי  

 623,567 - - 623,567 נכסי חוב סחירים
 100,078 - - 100,078 מניות

 67,805 8,468 - 59,337 אחרות

 791,450 8,468 - 782,982 סך הכל
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 22-ג

 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 5באור 

 )המשך(השקעות פיננסיות אחרות 

 )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .2

 3נכסים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 
פסד הנושא ן דרך רווח וה בשווי הוג רות נכסים פיננסים  בוקר השקעות פיננסיות אח "ח בלתי מ פסד אלפי ש ן דרך רווח וה בשווי הוג בוקר סה"כ נכסים פיננסים  "ח בלתי מ  אלפי ש

הוגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסים בשווי    
 סה"כ השקעות פיננסיות אחרות 
 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 8,468 8,468 2020בינואר,  1יתרה ליום 

 134 134 ברווח או הפסד  שהוכרו סך הרווחים

 465 465 רכישות

 9,067 9,067 2020, במרס 13יתרה ליום 

פסדנכסים פיננסים  הנושא ן דרך רווח וה רות בשווי הוג בוקר השקעות פיננסיות אח "ח בלתי מ פסד אלפי ש ן דרך רווח וה בשווי הוג בוקר סה"כ נכסים פיננסים  "ח בלתי מ  אלפי ש

 נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 
 סה"כ השקעות פיננסיות אחרות 
 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 2,792 2,792 2019בינואר,  1יתרה ליום 

 (12) (12) ברווח או הפסד  שהוכרו סך הרווחים

 97 97 רכישות

 (224) (224) פדיונות

 2,653 2,653 2019, במרס 13יתרה ליום 

פסד הנושא ן דרך רווח וה בשווי הוג רות נכסים פיננסים  בוקר השקעות פיננסיות אח "ח בלתי מ פסדנכסים  אלפי ש ן דרך רווח וה בשווי הוג בוקר סה"כ פיננסים  "ח בלתי מ  אלפי ש

 נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 סה"כ השקעות פיננסיות אחרות 
 מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 2,792 2,792 2019בינואר,  1יתרה ליום 

 39 39 ברווח או הפסד  שהוכרו סך הרווחים

 5,865 5,865 רכישות

 (228) (228) פדיונות

 8,468 8,468 2019, בדצמבר 13יתרה ליום 

 טכניקות הערכה

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

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

 נכסי חוב שאינם סחירים

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

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

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

 בתקופת הדוח ולאחריו  מהותייםאירועים  -: 6באור 

 השפעות תקציב המדינה .א

הסכם שיעורי ההשתתפות שנקבעו בהשתתפות המדינה בפרמיות הביטוח נרשמת בדוח בהתאם ל
המדינה בביטוח נזקי טבע ושיחות שנוהלו עם משרד החקלאות. בהתאם  הסכם עםאסונות טבע, 

שטרם אושר. ככל ויחולו  2020, השתתפות המדינה בפרמיה כפופה לתקציב המדינה לשנת מיםלהסכ
שינויים בתקציב שיאושר לעומת הערכות משרד החקלאות כפי שבאים לידי ביטוי בהסכמים ייתכן 

י ההשתתפות ישתנו בהתאם. הערכת החברה בהתבסס על השיחות שנוהלו, כי סכומי וסכומ
 התקציבים המיועדים להשתתפות המדינה בביטוחים לא ייפגעו.

 
החברה נוהגת לרכוש ממדינת ישראל ביטוח משנה מסוג עוצר הפסדים, למסלול נזקי טבע להיקפי 

 . 80%ל  60%ה בשיעורי השתתפות שבין מפרמיות החברה במסלול ז 500%ועד  300%תביעות שבין 
בגלל היעדר תקציב מדינה מאושר, תהליך אישור הביטוח על ידי המדינה טרם הסתיים כך שלמועד 

 הדוח לחברה אין הסכם ביטוח משנה מאושר לשכבות הביטוח האמורות. 

 בלול סלמונלההמדינה בתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין ביטוח  חלק .ב

בלול  סלמונלהבגין ביטוח )מוגבלת בתקרה( כולל השתתפות ממשלה בתביעות  בעאסונות ט הסכם
היה גבוה מההכנסות  2018 -ו 2019בגין שנת  התביעות היקףהעולות על ההכנסות בניכוי הוצאות. 

 בתקופת הדוח בגובה של ובהתאם נרשמו השתתפות המדינה בתביעות ים אלוהוצאות בגין שנבניכוי 
כמפורט בדוח הכספי  .התלויות בגין גידול בהיקף התביעות ששולמו ובתביעות ח"שמיליון  0.1 -כ

א', סכום התביעות התלויות והשתתפות הממשלה בתביעות כוללים הפרשה בגין  23השנתי,  באור 
בנוגע לנזק שנגרם לחוות לולים שלטענת התובעים נגרם  ח"שמיליון  12תביעה שנתקבלה בסך 

 סגרת ביטוח זה. כתוצאה מפעילות קבלן במ

 מיסים על ההכנסה -: 7באור 

 ובכללם החברה:  כספיים מוסדות החלים על הסטטוטוריים המס שיעורי להלן

רות שנה ם שיעור מס חב  באחוזי
ר  שיעו

ם מס רווח דות כספיים באחוזי ם שיעור מס כולל במוס  באחוזי

 

שיעור 
מס 

 חברות
 שיעור

 מס רווח

שיעור מס כולל 
במוסדות 

 כספיים

 % שנה

 34.19 17.00 23.00 ואילך 2018
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 24-ג

 פירוט הפעילות לפי מסלולי הביטוח  -: 8באור 
ת טבע 2020, במרס 31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  נזקי טבע 2020, במרס 31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  הנושא בחקלאות סה"כ 2020, במרס 31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  אסונו  ביטוח נזקי טבע 

 ,במרס 31ביום לושה חודשים שהסתיימו לש 
2020 

 

 נזקי טבע
 אסונות

 טבע

 ביטוח
נזקי טבע 
בחקלאות 

 סה"כ
 אלפי ש"ח 

 96,623 39,727 56,896 פרמיות שהורווחו ברוטו
 8,223 2,062 6,161  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 88,400 37,665 50,735 בשיירפרמיות שהורווחו 

 (62,346) (26,072) (36,274) מהשקעות, נטו והכנסות מימון הפסדים
 77 - 77 הכנסות מעמלות מבטחי משנה

 26,131 11,593 14,538 סך כל ההכנסות 

 65,798 22,526 43,272 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

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

 106 106 - בלול

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 1,041 - 1,041 בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 64,651 22,420 42,231 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 1,306 537 769 הוצאות שיווק
 6,307 2,570 3,737 הוצאות הנהלה וכלליות

 72,264 25,527 46,737 סך כל ההוצאות

 (46,133) (13,934) (32,199) עתודות מלפני העברה  הפסד

 46,028 13,934 32,094 עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותמהעברה 

 (105) - (105) לפני מסים על ההכנסה הפסד

 105 - 105 כולל אחר לפני מסים על ההכנסה רווח

 - - - רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

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

 (46,028) (13,934) (32,094) העברה לשנה
 739,811 264,138 475,673 2020, מרסב 31יתרה ליום 
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 25-ג

 )המשך( פירוט הפעילות לפי מסלולי הביטוח -: 8באור 
 הנושא

ן טבע אלפי ש"ח 2019, במרס 31ביום  לשלושה חודשים שהסתיימו נזקי טבע אלפי ש"ח 2019, במרס 31ביום  לשלושה חודשים שהסתיימו  אסו
 ביטוח 2019, במרס 31ביום  לשלושה חודשים שהסתיימו

"חנזקי  לאות סה"כ אלפי ש בחק  טבע 

 ,במרס 31ביום לושה חודשים שהסתיימו לש 
2019 

 

 נזקי טבע
 אסונות

 טבע

 ביטוח
נזקי טבע 
בחקלאות 

 סה"כ
 אלפי ש"ח 

 100,397 38,044 62,353 פרמיות שהורווחו ברוטו
 8,970 2,031 6,939  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 91,427 36,013 55,414 פרמיות שהורווחו בשייר

 23,646 10,567 13,079 מהשקעות, נטו והכנסות מימון רווחים
 69 - 69 הכנסות מעמלות מבטחי משנה

 115,142 46,580 68,562 סך כל ההכנסות 

 83,795 20,929 62,866 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

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

 665 665 - בלול

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 9 - 9 בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 83,121 20,264 62,857 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 1,180 447 733 שיווקהוצאות 
 6,141 2,339 3,802 הוצאות הנהלה וכלליות

 90,442 23,050 67,392 סך כל ההוצאות

 24,700 23,530 1,170 עתודות לרווח לפני העברה 

 (24,611) (23,530) (1,081) העברה לעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות

 89 - 89 לפני מסים על ההכנסה רווח

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

 - - - רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

 עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות
 678,525 248,259 430,266 2019בינואר,  1יתרה ליום 

 24,611 23,530 1,081 העברה לשנה
 703,136 271,789 431,347 2019, מרסב 31יתרה ליום 

 



 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
 2020במרס  31באורים לדוחות הכספיים ביניים ליום 

 26-ג

  (המשך) פירוט הפעילות לפי מסלולי הביטוח -: 8באור 
 הנושא

"ח 2019בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום   אסון טבע אלפי ש"ח 2019בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  נזקי טבע אלפי ש
 ביטוח 2019בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

לאות סה"כ  בחק "חנזקי טבע   אלפי ש

 2019בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  

 

 נזקי טבע
 אסונות

 טבע

 ביטוח
נזקי טבע 
בחקלאות 

 סה"כ
 אלפי ש"ח 

 406,721 167,542 239,179 פרמיות שהורווחו ברוטו
 37,626 8,880 28,746 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 369,095 158,662 210,433 פרמיות שהורווחו בשייר

 391 - 391 הכנסות מעמלות מבטחי משנה
 59,101 25,328 33,773 מהשקעות, נטו והכנסות מימון רווחים

 428,587 183,990 244,597 סך כל ההכנסות 

 295,082 144,365 150,717 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין ביטוח 
 2,434 2,434 - וסלמונלה בלול ברפת החלב, ניוקאסל וזיסברוצל

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 
 1,172 - 1,172 בגין חוזי ביטוח

 291,476 141,931 149,545 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 4,929 2,030 2,899 הוצאות שיווק
 24,603 10,216 14,387 הוצאות הנהלה וכלליות

 321,008 154,177 166,831 סך כל ההוצאות

 107,579 29,813 77,766 עתודות ללפני העברה  רווח

 (107,314) (29,813) (77,501) העברה לעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות

 265 - 265 לפני מסים על ההכנסה רווח

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

 - - - רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

 עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות
 678,525 248,259 430,266 2019בינואר,  1יתרה ליום 

 107,314 29,813 77,501 העברה לשנה
 785,839 278,072 507,767 2019בדצמבר,  31יתרה ליום 



 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

 27-ג

 2020במרס  31נספחים לדוחות הכספיים ביניים ליום 

 פירוט השקעות פיננסיות -נספח א': 

 הרכב השקעות פיננסיות  א.

רס,  31ליום  הנושא "ח 2020במ בוקר אלפי ש פסד בלתי מ ן דרך רווח וה בשווי הוג רס,  31ליום  נמדדים  "ח 2020במ בוקר אלפי ש בים בלתי מ ת וחיי לוואו רס,   31ליום  ה  סה"כ בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020במ

 2020במרס,  31ליום  

 

בשווי  נמדדים
דרך רווח  הוגן

 והפסד
הלוואות 
 סה"כ וחייבים

 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 599,130 - 599,130 )ב'(נכסי חוב סחירים 
 82,419 - 82,419 )ד'( מניות

 57,212 - 57,212 )ה'( אחרות

 738,761 - 738,761 סה"כ

רס,  31ליום  הנושא בוקר אלפי  2019במ פסד בלתי מ ן דרך רווח וה בשווי הוג "חנמדדים  רס,  31ליום  ש "ח 2019במ בוקר אלפי ש בים בלתי מ ת וחיי לוואו רס,   31ליום  ה  סה"כ בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2019במ

 2019במרס,  31ליום  

 

בשווי  נמדדים
דרך רווח  הוגן

 והפסד
הלוואות 
 סה"כ וחייבים

 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 594,577 - 594,577 )ב'(נכסי חוב סחירים 
 63 63 - )ג'( שאינם סחיריםנכסי חוב 

 87,044 - 87,044 )ד'( מניות
 60,243 - 60,243 )ה'( אחרות

 741,927 63 741,864 סה"כ

"ח 2019בדצמבר,  31ליום  הנושא בוקר אלפי ש פסד מ ן דרך רווח וה "ח 2019בדצמבר,  31ליום  נמדדים בשווי הוג בוקר אלפי ש בים מ  סה"כ מבוקר אלפי ש"ח 2019בדצמבר,  31ליום  הלוואות וחיי

 2019בדצמבר,  31ליום  

 

בשווי  נמדדים
דרך רווח  הוגן

 והפסד
הלוואות 
 סה"כ וחייבים

 מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 623,567 - 623,567 )ב'(נכסי חוב סחירים 
 100,078 - 100,078 )ד'( מניות

 67,805 - 67,805 )ה'( אחרות

 791,450 - 791,450 סה"כ



 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
 2020במרס  31נספחים לדוחות הכספיים ביניים ליום 

 28-ג

 )המשך( פירוט השקעות פיננסיות -נספח א': 

 נכסי חוב סחירים ב.

 הנושא
רס  31ליום  רס  31ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020במ  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2019במ

 ליום
ר 2019בדצמבר  31 בוק  מ

 
 במרס 31ליום 

 ליום
 בדצמבר 31

 2020 2019 2019 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 הפסדובשווי הוגן דרך רווח  גיםמוצ
   :בעת ההכרה לראשונהשיועדו 

 

 349,574 333,934 349,022 אגרות חוב ממשלתיות

 273,993 260,643 250,108 אגרות חוב אחרות שאינן ניתנות להמרה

 623,567 594,577 599,130 סך הכל נכסי חוב סחירים

 נכסי חוב שאינם סחירים ג.

 מוצגים כהלוואות וחייבים: 
רס,  31ליום  הנושא "ח 2019במ בוקר אלפי ש רס,  31ליום  הערך בספרים בלתי מ בוקר אלפי ש"חשווי  2019במ  הוגן בלתי מ

 2019 ,במרס 31ליום  

 
 הערך

 בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 63 63 פקדונות בתאגידים בנקאיים

 63 63 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 



 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
 2020במרס  31נספחים לדוחות הכספיים ביניים ליום 

 29-ג

 )המשך( פירוט השקעות פיננסיות -נספח א': 

 מניות .ד

 הנושא
רס  31ליום  רס  31ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020במ  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 9201במ

 ליום 
"ח 9201בדצמבר  31 בוקר אלפי ש  מ

 
 במרס 31ליום 

 ליום 
 בדצמבר 31

 2020 2019 2019 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת 
 ההכרה לראשונה:

 100,078 87,044 82,419 מניותסך הכל 

 השקעות פיננסיות אחרות ה.

 הנושא
רס  31ליום  רס  31ליום  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020במ  בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2019במ

 ליום 
"ח 2019בדצמבר  31 בוקר אלפי ש  מ

 
 במרס 31ליום 

 ליום 
 בדצמבר 31

 2020 2019 2019 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

  שיועדו בשווי הוגן דרך רווח והפסדמוצגות 
   בעת ההכרה לראשונה:

 

    השקעות פיננסיות סחירות:

 56,929 56,790 46,611 סל קרנות
 2,408 800 1,534 תעודות השתתפות בקרנות נאמנות

 48,145 57,590 59,337 

 סחירות:שאינן השקעות פיננסיות 

 8,468 2,653 9,067 קרנות השקעה

 67,805 60,243 57,212 השקעות פיננסיות אחרותסה"כ 



 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
 2020במרס  31נספחים לדוחות הכספיים ביניים ליום 

 30-ג

 שהורווחו ברוטו פרמיות -נספח ב':
 הנושא

 החודשים 3-ל
 שהסתיימו

"ח 2020במרס  31ביום  בוקר אלפי ש  בלתי מ

 החודשים 3-ל
 שהסתיימו

"ח 2019במרס  31ביום  בוקר אלפי ש  בלתי מ

ם  לשנה שהסתיימה ביו
"ח 2019בדצמבר  31 בוקר אלפי ש  מ

 

 החודשים 3-ל
 שהסתיימו

 במרס 31ביום 

לשנה שהסתיימה 
 ביום

 בדצמבר 31

 2020 2019 2019 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

  8,537 2,085  1,966 מדגה
  31,937 7,922  7,811 פירות

  13,041 3,134  3,234 בקר
11,2 ירקות 32   11,965 55,124  

  9,674 2,609  2,211 לול
  9,611 2,119  2,308 אבוקדו

  1,921 526  439 צמחי נוי 
  5,909 1,450  1,495 בננות
  18,751 5,267  4,161 הדרים
  1,916 100  89 כותנה

  1,288 172  198 גפן היין
  11,894 4,223  2,425 פלחה

  2,949 727  761 בתי צמיחה
  395 93  98 משתלות
  764 184  183 זיתי שמן

  826 27  24 אגוזי אדמה
  329 82  90 כוורות

  644 158  157 בקר במרעה
  4,106 2,055  2,270 ביטוח הכנסה -פלחה 

  233 56  60 צאן
  7,800 1,950  1,950 לול סלמונלה
  4,179 1,149 1,003 לול ניוקאסל

 700 175 165 בקר ברוצלוזיס

 192,528 48,228 44,321 סך הכל מחקלאים
 214,193 52,169 52,302 השתתפות הממשלה

 406,721 100,397 96,623 שהורווחו ברוטו סך כל פרמיות
    ההרכב:

    פרמיות שהורווחו מחקלאים:
 39,053 9,077 9,298  אסונות טבע

 153,475 39,151 35,023 נזקי טבע

 192,528 48,228 44,321 סך הכל פרמיות שהורווחו מחקלאים
    השתתפות הממשלה: פרמיות שהורווחו מ

  128,489 28,967 30,429 אסונות טבע
  85,704 23,202 21,873 נזקי טבע

 214,193 52,169 52,302 סך הכל השתתפות הממשלה

  406,721 100,397 96,623 סך הכל פרמיות שהורווחו

 השתתפות הממשלה בפרמיות

(, לאשתקד)זהה  35%שיעור השתתפות הממשלה בפרמיות בגין ביטוח נזקי טבע הינו  -בגין ביטוח נזקי טבע 
(. 80% -ל 40%למעט בענפי ביטוח הכנסה לפלחה שבו שעורי ההשתתפות משתנים לפי איזור הגידול )בין 

 בביטוח מבנים, בתי צמיחה וסיכוני אש אין השתתפות ממשלה.  

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

 מיליון ש"ח. 16-מוגבלת ב



 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
 2020במרס  31נספחים לדוחות הכספיים ביניים ליום 

 31-ג

 תביעות -נספח ג':
 הנושא

ם  תשלומי
ם 3-ל ימו ביו  חודשים שהסתי

"ח 2020במרס  31 בוקר אלפי ש  בלתי מ

ת  תביעות תלויו
 ליום

"ח 2019בדצמבר  31 בוקר אלפי ש  מ
יות  ם תביעות תלו  ליו

"ח 2020במרס  31 בוקר אלפי ש  בלתי מ

עות  סה"כ תבי
ם 3-ל  חודשי

 שהסתיימו
"ח 2020במרס  31ביום  בוקר אלפי ש  בלתי מ

עות  סה"כ תבי
ם 3-ל  חודשי

 שהסתיימו
"ח 2019במרס  31ביום  בוקר אלפי ש  בלתי מ

ם תיימה ביו עות לשנה שהס  סה"כ תבי
"ח 2019בדצמבר  31 בוקר אלפי ש  מ

 

 תשלומים
חודשים  3-ל

שהסתיימו 
 ביום

 במרס 31

תביעות 
 תלויות
 ליום

 בדצמבר 31

תביעות 
 תלויות 

 ליום
 במרס 31

 סה"כ תביעות
 חודשים 3-ל

 שהסתיימו
 במרס 31ביום 

סה"כ 
תביעות 
לשנה 

שהסתיימה 
 ביום

 בדצמבר 31
 2020 2019 2020 2020 2019 2019 
 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר מבוקר בלתי מבוקר 
 אלפי  ש"ח 

 14,494 3,599 3,665 5,956 6,179 3,888 מדגה
 60,982 10,640 7,286 7,053 9,952 10,185 פירות

 19,345 6,085 4,386 1,700 1,255 3,941 בקר
 69,967 36,369 25,646 26,759 12,974 11,861 ירקות 

 2,131 (673) (38) 1,741 3,101 1,322 לול
 20,785 (2,029) 960 16,921 20,203 4,242 אבוקדו
 947 570 1,213 640 120 693 נויצמחי 
 84 1,196 745 800 89 34 בננות
 13,614 1,878 6,574 11,660 10,495 5,409 הדרים
 562 80 (64) - 352 288 כותנה

 2,505 19 74 38 465 501 גפן היין
 7,551 2,992 1,476 4,428 3,574 622 פלחה

 4,750 2,278 1,196 4,066 3,328 458 בתי צמיחה
 82 14 33 83 34 (16) משתלות
 7,605 361 (382) - 2,741 2,359 זיתי שמן

 128 - - - 22 22 אגוזי אדמה 
 2,161 543 917 790 811 938 בקר במרעה

 38 7 135 24 31 142 כוורות
 17,162 - 1,400 - 185 1,585 ביטוח הכנסה -פלחה

 483 131 119 49 15 85 צאן
 11,974 2,597 2,123 1,518 3,178 3,783 לול סלמונלה
 11,905 10,049 1,711 314 170 1,567 לול ניוקאסל

 4,720 1,494 1,539 1,503 862 898 בקר ברוצלוזיס
 54,807 80,136 86,043 60,714 78,200 273,975 

הוצאות ישירות ועקיפות 
 21,107 5,595 5,084 3,169 2,912 4,827 בגין ישוב תביעות

 295,082 83,795 65,798 89,212 83,048 59,634 סך הכל תביעות לתקופה

 הנושא
ימו 3 -ל  חודשים שהסתי

"ח 2020במרס  31ביום  בוקר אלפי ש  בלתי מ
ימו 3 -ל  חודשים שהסתי

"ח 2019במרס  31ביום  בוקר אלפי ש  בלתי מ
ם  לשנה שהסתיימה ביו

"ח 2019בדצמבר  31 בוקר אלפי ש  מ

 

חודשים  3 -ל
 שהסתיימו

 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

 2020 2019 2019 
 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 :תקופהתביעות ל סך הכל
 144,365 20,929 22,526 אסונות טבע

 150,717 62,866 43,272 נזקי טבע

 65,798 83,795 295,082 



 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
 2020במרס  31נספחים לדוחות הכספיים ביניים ליום 

 32-ג

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח ועתודות ביטוח  -נספח ד':
רס,  31ליום  הנושא "ח 2020במ בוקר אלפי ש רס,  31ליום  ברוטו בלתי מ "ח 2020במ בוקר אלפי ש רס,  31ליום  ביטוח משנה בלתי מ  שייר בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2020במ

 2020במרס,  31ליום  

 ברוטו 
ביטוח 
 שייר משנה

 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 עתודות ביטוח:
 475,673 - 475,673 בגין נזקי טבע 

 264,138 - 264,138 בגין אסונות טבע

 739,811 - 739,811 

    תלויות:תביעות 
 45,118 1,659 46,777 בגין נזקי טבע 

 42,435 - 42,435 בגין אסונות טבע

 87,553 1,659 89,212 סה"כ

 827,364 1,659 829,023 סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח 

רס,  31ליום  הנושא "ח 2019במ בוקר אלפי ש רס,  31ליום  ברוטו בלתי מ "ח 2019במ בוקר אלפי ש רס,  31ליום  ביטוח משנה בלתי מ  שייר בלתי מבוקר אלפי ש"ח 2019במ

 2019במרס,  31ליום  

 ברוטו 
ביטוח 
 שייר משנה

 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 עתודות ביטוח:
 431,347 - 431,347 בגין נזקי טבע 

 271,789 - 271,789 בגין אסונות טבע

 703,136 - 703,136 

    תביעות תלויות:
 59,239 1,767 61,006 בגין נזקי טבע 

 37,043 - 37,043 בגין אסונות טבע

 96,282 1,767 98,049 סה"כ

 799,418 1,767 801,185 סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח 

בוקרברוטו  2019בדצמבר,  31ליום  הנושא "ח מ נה  2019בדצמבר,  31ליום  אלפי ש  אלפי ש"ח מבוקרשייר  2019בדצמבר,  31ליום  אלפי ש"ח מבוקרביטוח מש

 2019בדצמבר,  31ליום  

 ברוטו 
ביטוח 
 שייר משנה

 מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 עתודות ביטוח:
 507,767 - 507,767 בגין נזקי טבע 

 278,072 - 278,072 בגין אסונות טבע
 785,839 - 785,839 

    תביעות תלויות:
 30,746 978 31,724 בגין נזקי טבע 

 51,324 - 51,324 בגין אסונות טבע

 82,070 978 83,048 סה"כ

 867,909 978 868,887 סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 



 

 

 'דחלק 

דוח ביצוע תקציב



 

 1-ד

 דוח ביצוע תקציב
 וואת התקציב להוצאות בפועלהש

 2020 במרס 31 ליום

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

 (5,696) 183,986 44,321 189,682 מחקלאים 
 (670) 212,477 52,302 213,147 השתתפות הממשלה

 (6,366) 396,463 96,623 402,829 סה"כ
 (1,469) 35,087 8,223 36,556 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 (4,897) 361,376 88,400 366,273 פרמיות שהורווחו בשייר

 302 302 77 - הכנסות מעמלות ביטוח משנה 

 (40,224) (24,642) (62,392) 15,582 מהשקעות, נטו והכנסות מימון )הפסדים( רווחים

 (44,819) 337,036 26,085 381,855 סך כל ההכנסות 

 (9,732) 292,389 65,798 302,121 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 

 106 106 106 - בגין ביטוח ניוקאסל וסלמונלה בלול
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

 בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
- 1,041 1,041 1,041 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 (10,879) 291,242 64,651 302,121 בשייר

 - 5,715 1,306 5,715 הוצאות שיווק

 - 27,212 6,307 27,212 הוצאות הנהלה וכלליות

 (10,879) 324,169 72,264 335,048 סך הכל הוצאות

 (33,940) 12,867 (46,179) 46,807 לפני העברה לעתודות ביטוח  )הפסד( רווח
ביטוח נזקי טבע )לעתודות( עתודות מהעברה 

 בחקלאות
(46,620) 46,028 (12,878) 33,742 

 (198) (11) (151) 187 רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה
 (66) (2) (46) 64 )הטבות מס(מסים על ההכנסה 

 (132) (9) (105) 123 רווח )הפסד( נקי 
 69 69 69 - רווח כולל אחר, נטו 

 (63) 60 (36) 123 סך הכל רווח )הפסד( כולל 

 עודף ביצוע לתקופה תקציב שנתי 

 :תקציב השקעות
 225 75 300 ריהוט ,ציוד ושינויים משרדיים

 2,940 563 3,503 מחשב חומרה ותוכנה 

 400 - 400 שיפוץ בניין

 3,565 638 4,203 סה"כ

 הסברים לסטיות מהותיות
 .רבעוניםבין ההוצאות החברה, תלויות במידה רבה בהיקפי התביעות בתקופה המדווחת ללא עונתיות מובהקת 

 בנושא לחלק ב' דוח הדירקטוריון תוצאות הפעילות 'גבסעיף ראה השפעת נגיף הקורונה על הפסדי החברה מהשקעות 
הקיטון בהיקפי הפרמיות נובע בעיקר מירידה בשטחי השחת בפלחה, וקיטון בפרמיות מביטוחי הירקות  השקעות.

  וההדרים. 

 
 2020, במרס 27תל אביב, 


