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 5112במאי,  52
רוד י ד ח  ן" ו י ר ו ט  ק

ם  ו י 1ל ס  3 ר מ 5ב 1 3 2 

 

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

-, בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה5112במרס,  11מצב ענייני התאגיד, לתקופה שנסתיימה ביום 

"(, בכללן רשות החברותרשות החברות הממשלתיות )להלן: " "(, לחוזריחוק החברות הממשלתיות)להלן: " 1792

, 1771 -דוחות כספיים, לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון(, התשנ"ח –חוזר חשבונאות וכספים 

"(. הדוח כולל את המידע הנדרש המפקח על הביטוחולחוזרי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון )להלן:"

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

 .5112הדוח נערך מתוך הנחה שבפני המעיין מצוי גם הדוח התקופתי המלא של החברה לשנת 

 

 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי חברה .א

וח מפני נזקי טבע בחקלאות בישראל, , החברה פועלת בתחום פעילות אחד, ביט5112 במרס, 11נכון ליום 

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

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

 בתחומי הצומח והחי. 

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

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

מהסך הכולל  11%מפני נזקי טבע בחקלאות, ומותנה בכך שסך דמי הביטוח בענף זה לא יעלה, בכל עת, מעל 

 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. 

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

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

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

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

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,  21%מקנה לה מדינת ישראל, מחזיקה מנית יסוד א' אחת של החברה, ה

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 המגדלים 

ון החברה. לפיכך, מסווגת החברה כחברה ממשלתית והינה השונים( וכן את הזכות למנות את יו"ר דירקטורי

כפופה לחוק החברות הממשלתיות והתקנות מכוחו, חוזרי והנחיות רשות החברות הממשלתיות ולהחלטות 

הממשלה, כפי שמתקבלות מעת לעת. לפירוט וזכויות המניות ראה בדוח תיאור עיסקי התאגיד השנתי סעיף 

1.1. 

 1711-ופה החברה גם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"אבנוסף, כחברת ביטוח, כפ

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

 פעילותה כמבטחת בתחום הביטוח הכללי בענף נזקי טבע בחקלאות.

 

 פוליסות הביטוח .1.א

נן ביטוחים כנגד נזקים שונים בענפי החקלאות. הביטוחים מחולקים הפוליסות אותן מוכרת החברה ה

לביטוח "נזקי טבע" וביטוח "אסונות טבע", כאשר במרבית הביטוחים הללו קיימים ביטוחים בסיסיים 

"( משתתפת בפרמיות ביטוח נזקי טבע  הממשלהבצד ביטוחים מורחבים. ממשלת ישראל )להלן: "

 שיעור משתנה.ובפרמיות ביטוח אסונות טבע ב

, משרד החקלאות מפרסם הודעה לכל חברות הביטוח להן רישיון לבטח נזקי טבע 5112החל משנת 

בחקלאות לעניין גובה השתתפות המדינה בפרמיות ביטוחי נזקי טבע לאותה שנה, ועד לגובה תקרת 

קציב סכום התקציב השנתי שנקבעה לביטוח בהודעה זו, בהתבסס על הערכות חברות הביטוח והת

העומד לרשותו באותה שנה לעניין זה. שיעור השתתפות המדינה בפרמיות ביטוח נזקי טבע בשנים 

ח, "מיליון ש 66תקרת התקציב לכל חברות הביטוח נקבעה על  5112. בשנת 12%האחרונות עומד על 

י ח. היקף התקציב המנוצל על יד"מיליון ש 61.1כאשר החברה הגישה דרישה להשתתפות בסכום של 

מיליוני  1-חברות אחרות המבטחות נזקי טבע הינו קטן יחסית ועומד לפי מיטב ידיעת החברה על כ

ח. בהתאם להתנהלות בשנים האחרונות, בהן פעל משרד החקלאות להגדיל את התקציב בהתאם "ש

לנדרש, לפי שיעור ההשתתפות שקבע המשרד, רשמה החברה הכנסות העולות על התקציב כאמור 

יעור ההשתתפות שנקבע כך שנכון למועד הדוח, החברה כוללת במאזנה חוב ממשלה בסעיף ובהתאם לש

פורסמה הודעה מטעם  5112 ח. בחודש דצמבר"מיליון ש 2 -פרמיות לגביה אשר חרג מההסכם בכ 

בכפוף  5112המשרד, לפיה שיעור ההשתתפות המדינה בפרמיות ביטוחי נזקי טבע יהיה זהה גם בשנת 

ח לכל החברות ומתבסס על סיכומים בין משרד החקלאות "מיליון ש 66שנקבע על  לתקציב המשרד

יוקצב סכום נמוך יותר לעניין זה יופחת שיעור  5112ומשרד האוצר. במידה ובחוק התקציב לשנת 

ההשתתפות בהתאמה. לפי הערכת החברה, סכום השתתפות המדינה בפרמיות ביטוחי נזקי טבע הנדרש 

ח. בהתאם לאישור הדירקטוריון, החברה ממשיכה "מיליון ש 91-וה יותר ועומד על כהינו גב 5112לשנת 

 12%בהנחת השתתפות ממשלתית בפרמיה בשיעור של  5112למכור את פוליסות ביטוח נזקי טבע בשנת 

ומניחה כי משרד החקלאות יגדיל את הסכום המוקצב לעניין בהתאם לסכום שיידרש בפועל. בתקופת 

דמה לה, נכללה השתתפות הממשלה בהתאם לשיעורים שנקבעו. השתתפות הממשלה הדוח ובשנה שק

 בפרמיות, נכללת בדוחות על בסיס מצטבר.

לפיה השתתפות הממשלה  5112פרסם משרד החקלאות תוספת להודעתו מדצמבר  5112 ,במאי 6ביום 

 .22%במימון פוליסות ביטוח בענף צמחי נוי בלבד תעמוד על 
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ועד לגובה תקרת סכום התקציב השנתי שנקבע,  11%ה בפוליסות אסונות טבע הינה השתתפות המדינ

 5112ועד שנת  5111בהתאם להסכמים שנחתמו בין החברה לממשלת ישראל מידי שנה החל משנת 

ח כאשר היקף הפרמיות "מיליון ש 92נקבע תקציב של  5111"(. בשנת הסכם אסונות טבע)להלן: "

ה ונרשמו בדוחותיה הכספיים, בהתבסס על אחוז ההשתתפות שנקבע עמד אותם דרשה החברה מהמדינ

ח בהתאם לתקציב שנקבע, כך שנכון למועד "מיליון ש 92ח. המדינה העבירה לחברה "מיליון ש 15.7על 

ח אשר חרג מהתקציב ורשום כחוב פרמיה לגביה אשר טרם "מיליוני ש 9.7בגובה הדוח, נותר חוב 

וש סכום זה מהמדינה. בהתבסס על התנהלות בשנים קודמות בהן חריגות שולם. החברה ממשיכה לדר

 לא בוצעה הפחתה בסכום שנרשם בדוחות.  ,משנה אחת הועברו לשנה העוקבת

הורחב ואפשר לחברה למכור ביטוחי לול כנגד מחלת הניוקאסל.  5112הסכם אסונות טבע לשנת 

בפקודת מחלות בעלי חיים )נוסח חדש(,  5111הרחבה זו נעשתה בעקבות תיקון שבוצע במהלך שנת 

 , אשר בין היתר מחריג את תחולת הפקודה במקרה בו קיים בשוק הסדר ביטוחי נאות.1712 -התשמ"ה 

ח "מיליון ש 16ח ותקציב בגובה "מיליון ש 92.2בהסכם זה נקבע תקציב לענפי הביטוח הקיימים בגובה 

ה החברה מהמדינה ונרשמו בדוחותיה הכספיים, לביטוח מחלת הניוקאסל. היקף הפרמיות אותן דרש

ח "מיליון ש 19.1ח לענפים הקיימים וסכום של "מיליון ש 96.2בהתבסס על אחוז ההשתתפות שנקבע, עומד על 

לביטוח מחלת הניוקאסל. לפיכך היקף הסכום שנרשם בדוחות החברה החורג מהתקציב בגין שנה זו עומד על 

עה הפחתה בסכום שנרשם וחרג מהתקציב בהתבסס על ההתנהלות בשנים ח. החברה לא ביצ"מיליון ש 5.1

 הקודמות בהן הורחב התקציב או שהחריגה הועברה לשנה העוקבת ושולם מתקציבה.

, בכוונת הממשלה 5112באוקטובר  9מיום  5112בנוגע לתקציב  5125בהתאם להחלטת הממשלה מספר 

. 5112משלה בפרמיות במסלול אסונות טבע לשנת ח מתקציב המ"מיליון ש 21לבצע הפחתה בגובה של 

נכון למועד הדוח טרם הוסדר בין הממשלה והחברה הסכם בעניין, אך בהתאם לטיוטת הסכם 

מיליון  59 -סך של כ 5112שהועברה לחברה על ידי משרד האוצר, בכוונת משרד האוצר להפחית בשנת 

שחוסר זה ימומן על ידי העתודה שנצברה  ח מתקציב ההשתתפות בפרמיות במסלול אסונות טבע, כך"ש

 עבור מסלול זה.

מאחר וטרם נחתם הסכם בין הממשלה לחברה, הדוחות אינם כוללים הפחתה זו והשתתפות המדינה 

בפרמיות נרשמה בהתאם לאחוזי ההשתתפות שנקבעו בעבר בהסתמך על ניסיון העבר ושגם בשנים 

 .קודמות נחתמו ההסכמים במהלך השנה ולא לפניה

השתתפות המדינה בפרמיות בביטוחי נזקי טבע ובביטוחי אסונות טבע הינה מהותית, כך ששינוי 

 בהשתתפות המדינה, צפוי לגרום לשינוי בהיקף הפוליסות הנמכרות לחקלאים והכנסות החברה. 

במהלך התקופה חידשה החברה את ביטוחיה בהתאם לענפים הקיימים ונמכרו ביטוחים בסיסיים דרך 

 ת היצור והארגונים החקלאיים. מועצו

החלה החברה לבטח ביטוח הכנסה לענף הפלחה. הביטוח מבטיח לחקלאים  5117בחודש דצמבר 

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

לכלל המבוטחים. תקופת בהתאם לאזור הגידול וכן נקבעה תקרת ביטוח  11%ל  21%בפרמיה הנעה בין 

 הביטוח הינה בעיקר במחצית הראשונה של השנה ובהתאם לכך נפרסות הכנסות החברה מביטוח זה. 
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 ביטוח משנה

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

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

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

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

רה חלק מהתביעות ממבטחי המשנה, אך לא משחרר את החבפיצוי בגין משנה מאפשר קבלת הביטוח 

 .מחבותה כלפי מבוטחיה, כמבטח ישיר על פי חוזי הביטוח

 :5112 -ו 5112להלן טבלת  ביטוח עוצר הפסדים שנרכשו על ידי החברה בשנים 

 

 מבטחי משנה פוליסות
שיעור הנזקים 

 מהפרמיות

שיעור כיסוי 

 5132בשנת 

שיעור כיסוי 

 5132בשנת 

 71% 71% 161%-151% מבטחי משנה בחו"ל נזקי טבע

 71% 71% 511%-161% מבטחי משנה בחו"ל זקי טבענ

 71% 71% 111%-511% מבטחי משנה בחו"ל נזקי טבע

 טרם נחתם 11% 211%-111% ממשלת ישראל נזקי טבע

 טרם נחתם 61% 211%-211% ממשלת ישראל נזקי טבע

 11% 91% 511%-121% מבטחי משנה בחו"ל אסונות טבע

 71% 71% 111%-511% מבטחי משנה בחו"ל אסונות טבע

 

רכישת ביטוח משנה מממשלת ישראל לנזקים אשר יחרגו  והסכמי אסונות טבע בשנים קודמות, כלל

מעבר לסכומים שנצברו בעתודה בגין פוליסות אלו. בנוסף בביטוח לול כנגד מחלת הניוקאסל, אותו 

שר יעלו על היקף , החשב הכללי התחייב לכסות תשלומי תגמולים א5112החלה החברה למכור בשנת 

סכום  5112מיליון ש"ח. בהתאם לטיוטת ההסכם לשנת  56הפרמיות בניכוי הוצאות, בסכום של עד 

ח. בביטוח הכנסה בפלחה, הסכם הביטוח עם המדינה, כולל "מיליון ש 51ההתחייבות יעמוד על 

 יליון ש"ח. מ 12השתתפות של המדינה בתביעות העולות על הפרמיות בניכוי הוצאות בסכום של עד 

, רכשה החברה ביטוח משנה פקולטטיבי למספר קטן של מבוטחים בענף 5112 -ו 5112בנוסף, בשנים 

 המדגה המיוחד. 

 

 עתודות ביטוח נזקי טבע .5.א

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

 "(,IFRS-הבהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים )להלן: ". 5111 -ביטוח בביטוח כללי(, התשע"ג

התחייבויות בגין חוזי ביטוח כוללות התחייבויות אשר נוצרו בגין אירועים שקרו עד ליום המאזן, בעוד 

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

ודה מורכבת מיתרות שנצברו מעסקי ביטוח בכל מסלולי הביטוח, כאשר הכספים . העתIFRS -בתקני ה

 הנצברים משויכים בעתודה לכל מסלול בנפרד.
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 ניהול השקעות פיננסיות .1.א

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

ועדת ההשקעות, מרבית השקעות החברה  חוק הפיקוח ומתכנסת מידי חודש. בהתאם להחלטות

 מנוהלות על ידי בתי השקעות חיצוניים. 

. ההשקעות הסחירות תהשקעות החברה רשומות בספרי החברה ומנוהלות באמצעות תוכנה ייעודי

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

 הדוח. 

 

 הסדרה וחוקי הפיקוח חקיקה, תקינה, .2.א

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

 בתקופת הדוח.

ביטוח עקרונות לניסוח  בנושא 5112-12111עמדת הממונה שה.  מהפורס 5112 אפריל בחודש .א.2.א

עת ניסוח תוכנית מסמך זה כולל עקרונות שמטרתם להנחות את המבטח ב . תוכניות ביטוח

 .ביטוח, כך שתכלול כיסוי בעל משמעות, לא תכלול תנאים מקפחים ותהיה פשוטה וברורה

של רשות החברות הממשלתיות  5112-12522טיוטת חוזר רח.  מהפורס 5112 אפריל בחודש .ב.2.א

הממשלתיות מינוי יועצים משפטיים חיצוניים בחברות ממשלתיות ובחברות בנות בנושא 

נועד להסדיר את הכללים למתן אישור רשות  זה חוזר מטרת. עת שכרםממשלתיות וקבי

 .החברות הממשלתיות למינוי יועץ משפטי חיצוני ולקביעת שכרו

של רשות החברות הממשלתיות  5112-19111מה טיוטת חוזר רח. פורס 5112 אפריל בחודש .ג.2.א

אש של נושאי בנושא מדיניות רשות החברות הממשלתיות לעניין מתן התחייבות לשיפוי מר

משרה. במסגרת טיוטה זו הרשות שוקלת לשנות מדיניותה בנוגע למתן שיפוי מראש תוך 

 .קביעת קריטריונים לכך
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 מצב הכספיה .ב

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

 

 תוני מאזן:נ

 בדצמבר 13 במרס 13 

 5132 5132 5132 

 5,195 1,111 1,715 נכסים לא מוחשיים

 1,911 1,116 1,161  נכסי מיסים נדחים

 212 117 - שוטפיםנכסי מיסים 

 9,251 9,995 9,121  רכוש קבוע

 266 1,111 15,517 חייבים ויתרות חובה

 26,529 97,559 11,127 פרמיה לגביה

 611,962 661,171 612,727 השקעות פיננסיות 

 172 16,677 5,162 נכסי ביטוח משנה  

 17,117 11,191 21,725 מזומנים ושווי מזומנים

 323,313 111,522 312,131 סך הכל נכסים

 1,111 1,915 7,172 ון עצמיה

 621,911 611,212 291,111 תודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותע

 21,525 121,116 122,751 התחייבויות בגין חוזי ביטוח

 - - 175 התחייבויות מיסים שוטפים

 1,176 1,222 1,251 יות בשל עובדיםהתחייבו

 11,221 21,661 26,172 זכאים ויתרות זכות

 323,313 111,522 312,131 סך הכל הון והתחייבויות

 

 שקעה בנכסים לא מוחשייםה

אלפי ש"ח בניכוי  551ח נובעת מהשקעות בתוכנות ורישוי תוכנות בסך "אלפי ש 121הירידה בסעיף בסך 

 הפחת לתקופה.

 

 ברכוש קבוע שקעהה

ח בתקופת הדוח, נובעת מהפחת ברכוש הקבוע בקיזוז השקעות בתקופה "אלפי ש 165הירידה בסעיף בסך 

 אלפי ש"ח. 521בסך 

 

 פרמיה לגביה 

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

אלפי ש"ח וגידול בחוב ממשלת ישראל בסך  2,116גדלים ומועצות בסך אלפי ש"ח נובע מגידול בחוב מ 52,115

בסך  5111אלפי ש"ח. חוב ממשלת ישראל כולל חוב בגין פרמיות ממשלה במסלול אסונות טבע לשנת  17,766

ח אשר חרג מהיקף התקציב לאותם שנים. היתרה כוללת "מיליון ש 5.1בסך  5112ח  ובגין שנת "מיליון ש 9.7

ח אשר חרגו מהתקציב של מסלול נזקי טבע. בהסתמך על "מיליון ש 2 -בגובה של כ 5112ין שנת  חובות בג

כי יוגדלו התקציבים וישולמו דרישות החברה. ראה פירוט נוסף לעיל בסעיף היא ניסיון העבר הערכת החברה 

 פוליסות הביטוח.
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 השקעות פיננסיות ומזומנים 

אגרות חוב, מניות, קרנות ותעודות סל בשוק ההון ובפיקדונות החברה משקיעה את נכסיה במזומנים ב

במוסדות בנקאיים. השינויים בסעיפים נובעים מתשלומים למגדלים, נטו בפעילות השוטפת ומרווח 

 מההשקעות.

 

 נכסי ביטוח משנה 

 5112 הסעיף מורכב מיתרת חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח. ברבעון הראשון של שנת

שת ביטוח משנה כאירעו נזקים למספר מגדלים המבוטחים בענף המדגה המיוחד אשר בו החברה רו

ח, בגינו נרשם חלקם של "מיליון ש 2.1פקולטטיבי. סכום התביעות שהוערך וטרם שולם לרבעון עומד על 

ות במסלול נזקי היקף התשלומים ושינוי בהתחייבוי 5111בשנת ח. "מיליון ש 5.5מבטחי המשנה בסכום של 

מהיקף הפרמיות. בהתאם להסכמי ביטוח המשנה הקיימים לחברה בשנה זו,  121% -טבע הגיע לשיעור של כ

במסלול זה. חלק מהתביעות נכון למועד  151%מבטחי המשנה מחו"ל משתתפים בתביעות העולות על יחס של 

נרשמת השתתפות מבטחי המשנה  הדוח טרם שולם ונרשם בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח ובהתאמה

מיליון ש"ח. תשלום מבטחי המשנה צפוי לאחר תשלום  1.5בתביעות בסעיף נכסי ביטוח משנה בסכום של 

 התחייבויות החברה למבוטחים והגשת חשבון סופי למבטחי המשנה.

 

 חייבים ויתרות חובה 

חי משנה בגין פוליסות ביטוח לשנת אלפי ש"ח נובע בעיקר מתשלום מקדמות למבט 11,691הגידול בסעיף בסך 

. הגידול בהשוואה ליתרה ברבעון המקביל אשתקד נובע מחלק מבטחי המשנה בתביעות ששולמו של שנת 5112

מיליון  1.1בגובה של  5112ח וחלק מבטחי המשנה בתביעות ששולמו בגין שנת "מיליון ש 5.2בגובה של  5111

ה בגין ביטוח משנה למדינה שטרם נחתם בסכום של כמיליון ש"ח. בנוסף, השנה טרם שולמה מקדמה למדינ

 ח."ש

 

 הון עצמי

 גידול בהון העצמי נובע מהכנסות מהשקעות נטו מהון זה. ה

ח מההון המינימאלי הנדרש מהחברה על פי תקנות הפיקוח על "לפי שא 1,111 -הון העצמי של החברה גבוה בה

 "(. תקנות הון עצמי מינימאלי)להלן: " 1771 –התשנ"ח  הנדרש ממבטח(, יעסקי בטוח )הון עצמי מינימאל

 

 עתודות ביטוח  

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

נכון  הקובעות טווח לחישוב עתודות בביטוחים חקלאיים מפני נזקי טבע., 5111ביטוח בביטוח כללי( התשע"ג 

ש"ח מיליון  212 -מהחברה הינו כ הנדרשת  תהמינימאליבהתאם לחישוב האמור, סכום העתודה  ועד הדוח,למ

במרס,  11ליום  העתודה המוצגת בדוחות הכספייםש"ח. מיליון  1,611 -הינו כ תהמקסימאליוסכום העתודה 

 ת לפצות נזקים עתידייםמצטבר בפעילות החברה על מנמבוססת על עודף ח "מיליוני ש 291 -בסך של כ  5112

  ונמצאת בטווח האמור לעיל.
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 התחייבויות בגין חוזי ביטוח

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 של עורכי הדין של החברה.

 דול בהתחייבות נובע מנזקים שקרו בעיקר בתקופת הדוח וטרם שולמו למגדלים.  הגי

 

 

 זכאים ויתרות זכות

ח, נובעת בעיקר מעלייה בסעיף "אלפי ש 12,626העלייה בתקופת הדוח בסעיף זכאים ויתרות זכות, בסך 

למבטחי משנה ועליה  אלפי ש"ח בהתחייבויות 2,276אלפי ש"ח, מירידה בגובה  11,115ההכנסות מראש בגובה 

 אלפי ש"ח בהתחייבויות לזכאים אחרים.   1,511בגובה 

 

 וצאות הפעילותת .ג

ולשנה  5112 -ו 5112במרס,  11להלן יובאו נתוני דוח רווח והפסד, לשלושה החודשים המסתיימים ביום 

 )באלפי ש"ח(: 5112בדצמבר,  11המסתיימת ביום 

 

 בדצמבר 13 במרס 13 

 5132 5132 5132 

 151,297 15,952 11,111 רמיות שהורווחו ברוטופ

 57,171 9,111 9,626 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 585,511 32,235 38,312 פרמיות שהורווחו בשייר

 12,272 12,516 17,225 רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 153,311 81,821 82,318 סך כל ההכנסות 

 596,165 72,112 191,515 חייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטותשלומים ושינוי בהת

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין ביטוח 

 הכנסה בפלחה

- 2,117 - 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 

 בגין חוזי ביטוח

2,211 (1,176) 11,125 

 582,131 81,185 331,315 וח בשיירתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביט

 2,616 1,151 1,221 הוצאות שיווק

 51,292 2,156 2,621 הוצאות הנהלה וכלליות

 583,551 312,223 311,123 סך כל ההוצאות 

 16,261 (11,171) (12,112) רווח )הפסד( לפני העברה לעתודות )מעתודות( 

 (16,559) 12,195 12,615 העברה מעתודות )לעתודות( ביטוח

 116 197 259 רווח לפני מס

 512 17 551 מיסים על הכנסה

 92 - - נטו מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי רווח

 388 81 113 סה"כ הרווח הכולל
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 פרמיות שהורווחו ברוטו

קד מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשת 1.1 -הגידול בפרמיות שהורווחו ברוטו בתקופה בסך של כ

 נובע משינויים מהיקפי הביטוח השונים, ראה נספח ב לדוח. 

בביטוחי  12%בביטוחי אסונות טבע ועל  11%עומדת על  5112 -ו 5111השתתפות הממשלה בפרמיות בשנים 

וביטוח בצמחי נוי בו שיעור   11% -ל 21%נזקי טבע, למעט בביטוח הכנסה בפלחה בו השעורים נעים בין 

. 11% בביטוח ענף הלול כנגד מחלת הניוקאסל שיעור השתתפות המדינה עומד על. 22%ההשתתפות הינו 

לעניין תקרות תקציב וסיכוני אש אין השתתפות ממשלה.  , כשל מערכות, גניבהבביטוח מבנים, בתי צמיחה

  בהשתתפות הממשלה וסכומים שנרשמו אשר חרגו מההסכמים שאושרו בסעיף פוליסות הביטוח לעיל.  

 

 שהורווחו על ידי מבטחי משנה  פרמיות

מיליון ש"ח בתקופה  9.1 -עומת כלש"ח,  ןמיליו 9.6 -עלות ביטוח המשנה בתקופת הדוח הסתכמה בכ

 הגידול נובע בעיקר מגידול בביטוחים במסלול נזקי טבע המבוטחים בביטוח משנה. .המקבילה אשתקד

 

 מבטחי המשנה בסעיף זהתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחלקם של 

מיליון ש"ח  76 -מיליון ש"ח לעומת כ 191 -בתקופת הדוח היקף התביעות והשינוי בהתחייבויות הגיע לכ

מיליון ש"ח,  57 -מיליון ש"ח, הדרים כ 22 -כ -בתקופה המקבילה אשתקד. עיקרי הנזקים היו בענפי הירקות

 מיליון ש"ח. 15 -ש"ח ואבוקדו כמיליון  16-מיליון ש"ח, לול ניוקאסל כ 17 -בננות כ

ח כאשר מבטחי המשנה "מיליון ש 9.1 -היקף התביעות ברבעון במדגה המיוחד )כלול במדגה( הגיע לכ

ח חלק מבטחי המשנה "מיליון ש 1.2 -ח בתביעות אלו. בנוסף, כ"מיליון ש 2 -משתתפים בעלות של כ

וצאה מגידול סכום התביעות המוערך לשנה כת 5111משינויים בהשתתפות מבטחי המשנה בתביעות של שנת 

 זו. 

 

 וצאות הנהלה וכלליות ושיווקה

ח בתקופה "מיליון ש 2.1 -מיליון ש"ח לעומת כ 2.9 -בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות הנהלה וכלליות בכ

המקבילה אשתקד עיקר השינוי נובע מתוספת כח אדם ועדכוני שכר.  בתקופת הדוח הוצאות השיווק עמדו 

 מיליון ש"ח אשתקד. עיקר השינוי נובע מגידול תקופתי בפעילות השיווק.   1.1ח לעומת  "מיליון ש 1.2על 
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 השקעות 

 בסיס הצמדה

 במרס 11ליום   במרס 11ליום   

  5112  5112  5112  5112 

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

         

 23%  11%  567,166  521,226  צמוד למדד

 -  3%  -  2,191  צמוד מטח

 18%  21%  527,156  521,129  לא צמוד שקלי

 51%  53%  111,271  111,161  מנייתי

         

 311%  311%  661,171  612,727  סה"כ

         

 5%  3%  15,575  9,171  נכסי חוב שאינם סחירים

 נתוני תשואה ורווח

 לתקופה שהסתיימה  

 במרס 11יום ב

 לתקופה שהסתיימה 

 במרס 11ביום 

  5112  5112  5112  5112 

 באחוזים  באחוזים  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  פרוט

         

רווחים מהשקעות, נטו והכנסות 

 מימון

 

17,225 

 

12,516 

 

5.7% 

 

5.5% 

 

מיליון ש"ח בתקופה  12.5 -ש"ח לעומת רווח של כ ןמיליו 17.6 -בכ השקעות הסתכמו בתקופת הדוחמרווחים 

בתקופה  6.5% -של כעלייה לעומת  111מדד תל אביב ב 11.1% -של כעליה בתקופת הדוח חלה  המקבילה אשתקד.

 1.7% -לעומת עליה של כצמודות למדד באגרות חוב קונצרניות  1.1% -של כבהשקעות המקבילה אשתקד, עליה 

   לעומת עליה של  5.1%-יות לא צמודות מדד בגובה של כעליה באגרת חוב ממשלת, בתקופה המקבילה אשתקד

אשתקד  וכן עליה  1.1%  -לעומת עליה של כ 5.1%, עלייה בממשלתי הצמוד בתקופה המקבילה אשתקד 1.1%-כ

 אשתקד.בתקופה המקבילה  1.5% -לעומת  עליה  של כ 2.5%העולמי בשיעור של  MSCIבמדד 

 

 זרים מזומנים ונזילותת .ד

אלפי  17,117אלפי ש"ח לעומת סך של   21,725נים של החברה לתאריך הדוח הסתכמו לסך של תרות המזומי

אלפי ש"ח נובע מפעילות שוטפת ופעילות השקעה של  5,111. הגידול בסך 5112בדצמבר,  11ח ליום "ש

 החברה.

 

 מקורות מימון .ה

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

 הלוואות מכל מקור שהוא והיא אינה נזקקת למסגרות אשראי בבנקים.

 



 

 11-א

 

 

 תזרים מזומנים חזוי .ו

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

ם שיקרו בעתיד. מניסיון העבר של השוטפת. יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה נובעת מהיקף הנזקי

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.

 

 גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד  .ז

הולצמן, מוסמך -ל החברה הינו רו"ח אורי הולצמן, שותף במשרד רו"ח רוזנבלוםהמבקר הפנימי ש .1.ז

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

, כפי שאושר על ידי דירקטוריון החברה הנו 5112 -ו 5112תקציב השעות השנתי של מבקר הפנים לשנים  .5.ז

 שעות  לכל שנה.  1,111

 

 על הבקרה הפנימית לגבי הדיווח הכספי דיווח .ח

 -של ה 212נהלים ובקרות בהתאם לדרישות סעיף  5117החברה מיישמת החל מהדוחות הכספיים של שנת 

SOX Act  והידועה  5111בהתאם למסגרת הבקרה החדשה אשר פורסמה במאי  5112אשר עודכנו בשנת

 Act -ל 115מפקח המבוססות על סעיף . בנוסף מיישמת החברה נהלים בהתאם להוראות הCOSOבשם 

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 

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

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

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

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

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

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

רי המפקח, ורשות החברות הממשלתיות מצורפות לדוחות הכספיים, הצהרות עליהן חותמים בהתאם לחוז

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

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

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

 

 ניהול סיכונים .ט

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

 9מיום  2125חלו שינויים מהותיים בסיכונים שעלולים להשפיע על החברה למעט: החלטת הממשלה מספר 

, כאמור לעיל, אשר תקטין את 5112שעניינה הפחתה בפרמיות הביטוח של החברה לשנת  5112 ,באוקטובר

עתודות החברה ובכך עשויה לפגוע ביכולת החברה להמשיך בעסקיה, אם וככל, יתרחשו אירועי נזקי טבע 

יקוח. כמו כן, טרם נחתם גדולים אשר יקרבו את החברה לעתודה המינימלית שנקבעה בהתאם להוראות הפ

 . 5112והסכם אסונות טבע לשנת  5112הסכם עם המדינה בגין רכישת ביטוח משנה למסלול נזקי טבע לשנת 
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 יישום הוראות רשות החברות בנוגע לרישום זכות של החברה כלפי המדינה .י

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

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

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

 אחרים.    

 

 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה .יא

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

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

יון בה נדונים כמו גם לישיבת הדירקטור ,לישיבות ועדת המאזןליתן המלצה לדירקטוריון בקשר לאישורם. 

ומאושרים הדוחות הכספיים, מוזמנים ונוכחים רואה החשבון המבקר של החברה, הנדרש לפרוש את 

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

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

 ואישורם.

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

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

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

 שחלו בה ואת יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה. 

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

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

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

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

ות הכספיים של החברה, המליצה ועדת המאזן לדירקטוריון החברה לאשר את הדוח 5112במאי,  51ביום 

 . 5112במרס,  11ליום 

 הדוחות הכספיים נמסרים לחברי הדירקטוריון מספר ימים לפני מועד אישורם. 

 

 :הרכב ועדת מאזן לבחינת הדוחות הכספיים

 

 פרופ' שלום הוכמן יו"ר הוועדה

 ואל לויטממר ש

 גב' אירה פרידמן

 מר אורי נעמתי

 מר יחיאל שמשוני

 גלגב' מיכל שפי

 

   
 פרופ' שלום הוכמן, 

 יו"ר הדירקטוריון
 דוד גינזבורג, מנכ"ל 

 

.5132במאי,  52אריך 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(

 5113 -התשס"ח 

 
 
 

  

 

 

 

לא חלו שינויים שהשפיעו באופן מהותי או  5112במרס,  11בתקופה של שלושה החודשים המסתיימים ביום  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5112במאי,  52

 פרופ' שלום  הוכמן,  
 יו"ר הדירקטוריון

   

   5112במאי,  52

 דוד גינזבורג, מנהל כללי  

   

   5112במאי,  52

 דוד בכר, סמנכ"ל כספים  

 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

 

 דוחות כספיים ביניים

 

 5132במרס,  13ליום 
 

 בלתי מבוקרים



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 

 5132, מרסב 13ום ליביניים דוחות כספיים 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

  
 דף  
   

 5  סקירת דוחות כספיים ביניים
   

 1-7  הצהרות המנהלים
   

 8-9  דוחות על המצב הכספי
   

 31  רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות על 
   

 33  דוחות על השינויים בהון 
   

 35-31  דוחות על תזרימי המזומנים
   

 31-55  ביניים באורים לדוחות הכספיים
   
 51-58  ביניים נספחים לדוחות הכספיים 

   
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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 972-3-5620479+פקס  

ey.com 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 רה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות שלדוח סקי
 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ 

 
 
 

 מבוא
 

החברה(, הכולל את הדוח התמציתי  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן 
ורווח כולל אחר, השינויים בהון ואת הדוחות התמציתיים על רווח או הפסד  5132במרס,  13על המצב הכספי ליום 

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

ו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבע
חוזרי רשות החברות ול 3972 -ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה11סעיף  ובהתאם להוראות 3983-התשמ"א

 ו בהתבסס על סקירתנו.זביניים לתקופת אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי . הממשלתיות
 
 

 הסקירההיקף 
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  -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 . יישום נהלי סקירה אנליטיים ואחריםעם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומ
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו 
להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים 

 ת דעת של ביקורת.חוו
 

 חישוב העתודה לביטוח נזקי טבע
 

העתודה לביטוח נזקי טבע בחקלאות מחושבת בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, )חישוב עתודות 
 .IFRS-, אשר אינה עומדת בקנה אחד עם הנחיות תקני ה5131-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 ו IAS 34מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
ב לחוק 11התאם להוראות סעיף וב 3983 -על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

 ולחוזרי רשות החברות הממשלתיות. 3972 -החברות הממשלתיות, התשל"ה
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 *( הצהרת יו"ר הדירקטוריון
 
 

 
 מצהיר כי:, שלום הוכמן 'פרופ אני,

 
 
של שנת ראשון ה לרבעוןהחברה(  -של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן יים הדוחות הכספבחנתי את  .3

 הדוחות(. -להלן ) 5132
 
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר  .5

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

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

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

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

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

 תקופת ההכנה של הדוחות.
 
אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על  .2

 הערכתנו העדכנית ביותר:
 

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

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

 בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
 

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

 
 אני, דוד גינזבורג, מצהיר כי:

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

 הדוחות(. -להלן ) 5132
 
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר  .5

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

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

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

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

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

 תקופת ההכנה של הדוחות.
 
אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על  .2

 הערכתנו העדכנית ביותר:
 

כספי  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח 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.-ותי או מאחריות כל אדם אחר, עלאין באמור לעיל כדי לגרוע מאחרי
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 *( הכספים של החברה סמנכ"להצהרת 

 
 

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

 הדוחות(. -להלן ) 5132
 
כון של עובדה מהותית ולא חסר בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נ .5

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

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

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

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

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

 תקופת ההכנה של הדוחות.
 
רואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו ל .2

 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; 

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

 משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
 

 פי כל דין.-אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על
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בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות  נוסח ההצהרה *(
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 *( הצהרת המנהל הכללי

 

 אני, דוד גינזבורג, מצהיר כי:

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

 הדוחות(. -להלן ) 5132של שנת 
 
בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית  .5

ותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו א
 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 
 ם בדוח.ולתקופות המדווחי

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

 -חברת הביטוח; וכןולבקרה הפנימית על דיווח כספי של 
 

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

 במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
 

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

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

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

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

 
אה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרו .2

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

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

 -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. 

 
 

 ע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרו
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 *( הכספים סמנכ"להצהרת 

 

 אני, דוד בכר, מצהיר כי:

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

 הדוחות(. -להלן ) 5132של שנת 
 
בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית  .5

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

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

 -ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת הביטוח; וכן
 

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

 במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
 

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

 ;המפקח עך הביטוחחשבונאות מקובלים ולהוראות 
 
של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו לגבי  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ( ג)

 -כןהיעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; ו
 
שהשפיע  נוכחיגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעון ה ( 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  .2

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

ו בהפעלתה של הבקרה הפנימית על את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה א )א( 
דיווח 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( 
 ל חברת הביטוח על דיווח כספי. תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית ש

 
 

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

 

 

   
   

 - דוד בכר  5132במאי,  52 תאריך:
 כספיםה סמנכ"ל  
   
 

 

 .5131 ,בנובמבר 52מיום  5131-9-7נוסח ההצהרה בהתאם לחוזר ביטוח   *(



 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
 

8 

 

 דוחות על המצב הכספי
 
 
 

 נכסים
 
 

 
  

 
 ליום

  במרס 13
 ליום

 בדצמבר 13
    5132  5131  5131 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 ש"חאלפי   נספח  
         

 5,175  3,111  3,915    נכסים לא מוחשיים
         

 3,711  ,3,81  3,8,1    נכסי מסים נדחים
         

 7,251  7,775  7,128    רכוש קבוע
         

 191  99,,,3  5,1,1    נכסי ביטוח משנה 
         

 111  119  -    נכסי מסים שוטפים
         

 ,,2  8,811  35,519    חייבים ויתרות חובה
         

         :פרמיות לגבייה
         

 ,58,21  175,,1  75,,11    מגדלים ומועצות 
 57,733  15,822  ,,7717    החשב הכללי -האוצר  
         

       א'  השקעות פיננסיות:
         

 ,197,13  233,939  192,191    נכסי חוב סחירים 
 7,931  35,595  7,198    נכסי חוב שאינם סחירים 
 5,812  ,1,78  27,,5    מניות   
 111,,35  313,191  311,233    אחרות 
         

 11,7,2,  1,191,,  12,929,    יננסיותסה"כ השקעות פ
         

 19,339  13,878  13,925    מזומנים ושווי מזומנים
         

 713,787  818,511  782,131    סך כל הנכסים
 
 
 
 
 
 
 

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



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

 תהון והתחייבויו
 
 

 
  

 
 ליום

  במרס 13
 ליום

 בדצמבר 13
    5132  5131  5131 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 ש"חאלפי   נספח  
         

         הון 
         

 111,,  111,,  111,,    הון מניות
 5,111  5,118  5,723    יתרת עודפים

         
 8,888  8,785  9,392    סך כל ההון 

         
         

         התחייבויות
         

 28,731,  18,131,  183,271  ד'  עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות
         

 13,515  ,318,81  321,951  ג',ד'  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
         

 ,3,19  3,211  3,158    התחייבויות בשל הטבות לעובדים
         

 -  -  395    שוטפיםיבויות מיסים התחי
         

 13,218  8,,,11  391,,1    זכאים ויתרות זכות
         

 715,899  799,1,5  772,838    סך הכל ההתחייבויות
         

 713,787  818,511  782,131    סך כל ההון וההתחייבויות
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ביניים. רד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפ
 
 
 
 
 
 
 
 

       5132במאי,  52
 דוד בכר  דוד גינזבורג  שלום הוכמן 'פרופ  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 כספים סמנכ"ל  מנהל כללי  יוןדירקטוריו"ר ה  
 



 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
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 על רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות 

  

 
 שהסתיימו  חודשים 1-ל

  במרס 13 ביום

 לשנה
 יימהשהסת

 ביום
 בדצמבר 13

  5132  5131  5131 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 (למניה נתוני רווחלמעט ) ש"חאלפי   
       

       -פרמיות שהורווחו ברוטו
 ,325,78  19,178  11,219  מחקלאים   
 91,,3,8  11,117  11,153  השתתפות הממשלה  
       
  81,811  85,752  153,179 
       

 59,393  7,131  ,1,,7  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
       

 595,588  72,135  ,381,7  פרמיות שהורווחו בשייר
       

 12,192  ,32,51  225,39  הכנסות מהשקעות, נטו והכנסות מימון
       

 157,781  18,,91  92,,71  סך הכל הכנסות
       

 8,5,,57  92,812  378,515  ברוטו תחייבויות בגין חוזי ביטוחתשלומים ושינוי בה
       

בגין ביטוח הכנסה  חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות
 -  2,819  -  בפלחה

       
  378,515  89,99,  57,,8,5 

בהתחייבויות  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 33,825  (,8,19)  1,211  ביטוח בגין חוזי

       
 5,2,131  98,195  371,715  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

       
 ,1,,1  3,351  3,128  הוצאות שיווק

 53,271  ,2,15  23,,2  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 593,551  311,213  381,813  סך הכל הוצאות
       

 2,1,,1  (31,891)  (82,312)  העברה מעתודות )לעתודות(לפני רווח )הפסד( 
       

 (557,,1)  31,175  15,,82  העברה מעתודות )לעתודות( ביטוח נזקי טבע בחקלאות
       

 ,11  379  257  רווח לפני מסים על ההכנסה
       

 532  89  551  מסים על ההכנסה
       

 353  91  117  סך הכל רווח נקי 
       

       כולל אחר:רווח 
 338  -  -  מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי רווח

 (11)  -  -  בגין רכיבים של הפסד כולל אחר מיסים על הכנסה

 72  -  -  כולל אחר, נטו רווחסה"כ 

 ,39  91  117  סה"כ הרווח הכולל

       למניה:רווח 
 1.11  1.11  191.  (ש"חלמניה )ברווח  

 
 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
 

00 

 

 דוחות על השינויים בהון 
   
 סה"כ  עודפים  הון מניות  
 אלפי ש"ח  
       
       

 8,888  5,111  111,,  ()מבוקר 5132בינואר,  3יתרה ליום 
       

 117  117  -  כולל רווח 
       

 9,392  723,5  111,,  )בלתי מבוקר( 5132במרס,  13יתרה ליום 
       
       

 95,,8  5,518  111,,  ()מבוקר 5131בינואר,  3יתרה ליום 
       

 91  91  -  כולל רווח 
       

 8,785  5,118  111,,  )בלתי מבוקר( 5131במרס,  13יתרה ליום 
       
       

 95,,8  5,518  111,,  )מבוקר( 5131בינואר,  3ם יתרה ליו
       

 353  353  -  רווח נקי
       כולל אחר: רווח
 338  338  -  מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי רווח

 (11)  (11)  -  בגין רכיבים של הפסד כולל אחר מיסים על הכנסה

 72  -  כולל אחר, נטו רווחסה"כ 
 

72 
       

 ,39  ,39  -  רווח כולל סה"כ 
       

 8,888  5,111  111,,  )מבוקר( 5131בדצמבר,  13יתרה ליום 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

    

 
 שהסתיימו  חודשים 1-ל

  במרס 13 ביום

 לשנה
 תיימהשהס

 ביום
 בדצמבר 13

    5132  5131  5131 

 מבוקר  בלתי מבוקר    
 ש"חאלפי   נספח  
         
         

 (37,135)  (177,,5)  5,992  א  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
         
         

         תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
         

 (3,592)  (9,)  (81)    םרכישת נכסים בלתי מוחשיי
 (293)  (91)  (79)    רכישת רכוש קבוע 

         
 (,3,88)  (3,5)  (3,5)    השקעהששימשו לפעילות מזומנים נטו 

         
 (39,598)  (219,,5)  5,811    במזומנים ושווי מזומניםעליה )ירידה( 

         
 28,137  28,137  339,19    נההשמזומנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת 

         
 19,339  13,878  13,925    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

  סבמר 13 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 13

  5132  5131  5131 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
       
       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת  -ספח א נ
       

 353  91  117  לתקופהרווח 
       

       התאמות לסעיפי רווח והפסד:
       

       מהשקעות פיננסיות:, נטו רווחים
       

 (20,368)  (8,194)  (10,881)  נכסי חוב סחירים  
 (621)  (68)  26  נכסי חוב שאינם סחירים  
 (197)  (195)  (73)  מניות  
 (14,939)  (5,669)  (8,791)    השקעות אחרות  
       
       

       פחת והפחתות:
 996  246  241  רכוש קבוע  
 643  156  223  וחשייםנכסים בלתי מ  
       

 36,227  (14,072)  (85,632)  בעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות)קיטון( גידול 
 (96,296)  11,298  113,681  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח)קיטון( גידול 

 24,401  8,096  (1,970)  קיטון )גידול( בנכסי ביטוח משנה
 (2)  28  32  ות לעובדיםהתחייבויות בשל הטבשינוי ב

 215  89  220  על ההכנסהמסים הוצאות 
       

       אחרים שינויים בסעיפים מאזניים

       
 66,529  27,926  5,986  מכירות, נטו של השקעות פיננסיות

 (28,480)  (51,460)  (25,102)  בפרמיות לגבייה גידול 
 (165)  (8,399)  (11,673)  ויתרות חובהחייבים גידול ב 
 (8,110)  1,010  14,646  זכאים ויתרות זכותגידול )קיטון( ב 

       
 (40,167)  (19,518)  (9,067)  סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

       
       מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור: 

       
 21,741  12,597  11,292  ריבית שהתקבלה 
 (206)  (78)  216  מסים ששולמו 
 1,099  222  247  דיבידנד שהתקבל 

       
  33,722  35,713  55,,11 
       
  5,992  (5,,177)  (37,135) 
 
 

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים ביניים
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 לליכ -: 3אור ב
 

ולתקופה של שלושה חודשים  5132במרס,  13ם אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום דוחות כספיי א. 
דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות  -שהסתיימה באותו תאריך )להלן 

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים  5131בדצמבר,  13הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים(. -ן אשר נלוו אליהם )להל

 
 
, ולפיכך כפופה 3972-החברה הינה חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה ב.

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

טוח(, ירותים פיננסיים )ביקוח על שיטוח, כפופה החברה להוראות חוק הפיבנוסף, כחברת ב
 פיו.-והתקנות שהותקנו על 3983-התשמ"א

 
 .הלןל ,ראה באור ביניים על הדוחות הכספיים  מדינההסכמים עם ההפירוט בדבר השפעות לעניין 

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

 ישראל.
   

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 5באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים א.
 

הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים 
למעט  "דיווח כספי לתקופות ביניים", - 11מי לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאו

שירותים פיננסיים לתקנות הפיקוח על מדידת העתודה בגין נזקי טבע בחקלאות המחושבת בהתאם 
ואשר אינו עומד בקנה אחד עם  5131 -)ביטוח(, )חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי(, התשע"ג

על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק  ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו, IFRS-הנחיות תקני ה
ב לחוק 11סעיף ל , ובהתאם להוראות3983 -"אהפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ

 .הממשלתיות חוזרי רשות החברותול 3972 -החברות הממשלתיות, התשל"ה
  

   
 מדיניות חשבונאית עקבית .ב
 

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

 
 

 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 סה על פריסה של ההכנ
  

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

 
 
 רה"ב(שיעורי השינוי שחלו במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין היציג של הדולר )א .ד

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

       לשלושה חודשים שהסתיימו ביום:
 5.1  (,.3)  (1.3)  5132במרס,  13
 1.2  (1.7)  (1.2)  5131במרס,  13

       
 35.1  (1.3)  (1.5)  5131בדצמבר,  13לשנה שהסתימה ביום 

  



 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים ביניים
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 מגזרי פעילות -: 1באור 
 

מגזרי פעילות עיקריים: מגזר ביטוח כללי ומגזר אחר המתייחס להשקעות פיננסיות  5-החברה פועלת ב 
 המוחזקות כנגד ההון העצמי של החברה. 

 
 תוצאות הפעילות לפי מגזרים  

  
 חודשים שהסתיימו ביום 1-ל

 5132במרס,  13

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  תבחקלאו

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 81,811  -  81,811  פרמיות שהורווחו ברוטו
 ,1,,7  -  ,1,,7  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 ,381,7  -  ,381,7  בשיירפרמיות שהורווחו 

       
 225,39  257  152,39  הכנסות מהשקעות, נטו והכנסות מימון

       
 92,,71  257  519,92  סך הכל הכנסות

       
 378,515  -  378,515  ברוטו ,תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

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

  378,515  -  378,515 
ובשינוי  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים

 1,211  -  1,211  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
       

 371,715  -  715371,  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
       

 3,128  -  3,128  הוצאות שיווק
 23,,2  -  23,,2  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 381,813  -  381,813  סך כל ההוצאות

       
 (82,312)  257  (15,,82)  עתודותמלפני העברה  רווח )הפסד(

       
 15,,82  -  15,,82  עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותמהעברה 

       
 257  257  -  רווח לפני מסים על ההכנסה

       
 257  257  -  לפני מסים על ההכנסה כוללרווח 

       
 י ביטוח התחייבויות בגין חוז

     )בלתי מבוקר(: 5132במרס,  13ליום 
 183,271  -  183,271  עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות

 951,321  -  951,321  התחייבויות בגין חוזי ביטוח, ברוטו
 5,1,1    5,1,1  ביטוח משנה -בניכוי

  229,325  -  229,325 
 11,,752  -  11,,752  רסה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח, בשיי
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 1באור 
 

 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים  

  
 חודשים שהסתיימו ביום 1-ל

 5131במרס,  13

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 85,752  -  85,752  פרמיות שהורווחו ברוטו
 7,131  -  7,131  ורווחו על ידי מבטחי משנהפרמיות שה

       
 72,135  -  72,135  בשיירפרמיות שהורווחו 

       
 ,32,51  379  32,127  הכנסות מהשקעות, נטו והכנסות מימון

       
 18,,91  379  91,1,9  סך הכל הכנסות

       
 92,812  -  92,812  טוברו ,תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

בגין ביטוח  חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות       
 2,819  -  2,819  הכנסה בפלחה

  89,99,  -  89,99, 
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

 (,8,19)  -  (,8,19)  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
       

 98,195  -  98,195  גין חוזי ביטוח בשיירתשלומים ושינוי בהתחייבויות ב
       

 3,351  -  3,351  הוצאות שיווק
 ,2,15  -  ,2,15  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 311,213  -  311,213  סך כל ההוצאות

       
 (31,891)  379  (31,175)  עתודותמלפני העברה  רווח )הפסד(

       
 31,175  -  31,175  נזקי טבע בחקלאותעתודות ביטוח מהעברה 

       
 379  379  -  רווח לפני מסים על ההכנסה

       
 379  379  -  לפני מסים על ההכנסה כוללרווח 

       
 התחייבויות בגין חוזי ביטוח 

     )בלתי מבוקר(: 5131במרס,  13ליום 
 18,,131  -  18,,131  עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות

 318,,81  -  318,,81  התחייבויות בגין חוזי ביטוח, ברוטו
 99,,,3  -  99,,,3  ביטוח משנה -בניכוי

  317,315  -  317,315 
 711,223  -  711,223  סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח, בשייר
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 1באור 
 

 ()המשך תוצאות הפעילות לפי מגזרים  
 
 5131בדצמבר,  13לשנה שהסתיימה ביום    

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 מבוקר  
 ח"אלפי ש  

       

       
 153,179  -  153,179  פרמיות שהורווחו ברוטו

 59,393  -  59,393  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
       

 595,588  -  595,588  בשיירפרמיות שהורווחו 
       

 12,192  121  12,113  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
       

 157,781  121  157,159  סך הכל הכנסות
       
       

 8,5,,57  -  8,5,,57  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו
       

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 33,825  -  33,825  יבויות בגין חוזי ביטוחבהתחי

       
 5,2,131  -  5,2,131  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

       
 ,1,,1  -  ,1,,1  הוצאות שיווק

 53,271  -  53,271  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 593,551  -  593,551  סך כל ההוצאות
       
 2,1,,1  121  319,,1  וח לפני העברה לעתודות רו
       

 (557,,1)  -  (557,,1)  העברה לעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות
       

 ,11  121  (338)  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה
       

 338  -  338  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
       

 121  121  -  על ההכנסהרווח כולל לפני מסים 
       
       

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
   :)מבוקר( 5131בדצמבר,  13ליום 

 28,731,  -  28,731,     עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות
 13,515  -  13,515  התחייבויות בגין חוזי ביטוח, ברוטו

 191  -  191  ביטוח משנה -בניכוי
  11,818  -  11,818 

 99,2,3,  -  99,2,3,  סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח, בשייר
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  הון ודרישות הון -: 1באור 
 
מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את  א.

נקבעות על ידי לדרישות הון ה 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 3998-)ביטוח( )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(, התשנ"ח
 והנחיות המפקח:

 
 ליום  

  במרס 13
 ליום 

 בדצמבר 13
  2135  3151 

 
בלתי  

 מבוקר  מבוקר
 אלפי ש"ח  

     הון עצמי מינימלי:
     

 7,231  7,191  הסכום הנדרש על פי התקנות
 8,888  9,392  פי התקנות-הסכום המחושב על

     

 3,171  3,813  *( עודף
     

     
     

 ייעוד רווחים ודיבידנדים: *(
 

הכנסותיה  וכל ר לחברה לחלק רווחים או דיבידנד לחבריםעל פי תקנון ההתאגדות, אסו 
 משמשים לביצוע מטרותיה. ורכושה

 
 Solvency II .ג
 

פרסמה המפקחת מכתב למנהלי חברות הביטוח )"המכתב"( בעניין מתווה  5131בחודש נובמבר 
פי . במכתב מציינת המפקחת כי הפרלמנט האירוSolvency IIליישום משטר כושר פירעון מבוסס 

ונקבעו לוחות זמנים ליישום  ,513החליט כי יישום הדירקטיבה באירופה יהיה בתחילת שנת 
, הודיעה המפקחת 5132ההנחיות הסופיות. לנוכח הכוונה לפרסם הנחיות סופיות באירופה עד יוני 

, הנחיות בדבר התאמת הנדבך הראשון של הדירקטיבה לשוק ,513על כוונתה לפרסם במהלך 
לעמוד בהנחיות אלו החל  תידרשנהליפו את ההנחיות הנוכחיות וכי חברות הביטוח המקומי שיח

 . כחלק מההיערכות ליישום המודל, ,513מהדוחות השנתיים לשנת 
האוצר מנחה את חברות הביטוח לבצע תרגילים שמטרתם לכייל את המודל. במסגרת זו, יש כוונה 

פעת הדירקטיבה על הונו של המבטח בהינתן נוספים )סימולציות של הש IQISלבצע שני תרגילי 
 .5132-ו 5131תמהיל העסקים והמאזן הקיימים שלו(, בגין השנים 

 
טרם כניסת המשטר החדש לתוקף, יש כוונה להחיל דיווח רבעוני לפי  ,513לאחר מכן, החל משנת 

 המתווה החדש, במקביל לדיווח דרישות ההון על פי התקנות הקיימות. 
ההון כפוף בין היתר לשינוי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח( )הון עצמי שינוי דרישות 

 .3998 -מינימלי הנדרש ממבטח(, התשנ"ח 
 

כמו כן, בדעת המפקחת לפרסם הנחיות לעניין ניהול הון וקביעת יעד הון פנימי, לעניין סקר פערים 
ת והממשל התאגידי ונייר התייעצות שעל החברות יהיה לבצע ביחס למערך ניהול הסיכונים, הבקרו

 (.ORSAלקידום תהליך להערכה עצמית של סיכונים וכושר פירעון )
 

שיבוצע על דוחות שנת  IQIS4פרסם הפיקוח מכתב נוסף והנחיות בקשר לתרגיל  5132בחודש אפריל 
5131. 

הישראלי  במכתב נוסף צויין כי התרגיל מבטא את החלטת הפיקוח בנוגע להתאמות הנדרשות לשוק
 והן יובאו לביטוי בהנחיות החדשות.
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 )המשך( הון ודרישות הון -: 1באור 
 

 )המשך( Solvency II .ג
 

המודל טרם אושר, וקיימים נושאים מהותיים לגביהם מתקיימים דיונים. כמו כן, יצוין שטרם גובשו 
פתחויות על מנת כללים לגבי התאמת ההון אם וככל שיידרש. מכל מקום, החברה עוקבת אחר ההת

 להיערך למסגרת החדשה ככל שתקבע. 
 

, מינה דירקטוריון החברה ועדה, כנדרש בחוזר המפקח. לאור מבנה ההון 5118בחודש אוקטובר 
המיוחד של החברה פנתה הועדה למפקח כיוון שהוראות הדירקטיבה אינן מתיישבות עם הגדרת 

 החוק וטכניקת צבירת העודפים בחברה.
 

אולם  QIS יניין הדרישות הכמותיות פטר המפקח את החברה מהגשת תוצאות סקרבשלב זה ולע
 חייב את החברה לעניין דרישות איכותיות ודרישות נוספות ככל שיהיו. 

 המפקח.האיכותיות ככל שיתפרסמו על ידי החברה נערכת ליישום דרישות 
 

 מכשירים פיננסיים -: 2באור 
 

 השקעות פיננסיות אחרות
 
 שאינם סחיריםנכסי חוב  .3

 
 5132 ,במרס 13ליום   
 הוגן שווי  בספרים הערך  
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 1,  1,  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 8,321  7,118  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 8,531  198,7  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
  

 5131 ,במרס 13ליום   
 הוגן שווי  בספרים הערך  
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 231  191  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 31,159  33,798  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 31,215  35,595  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
  

 5131 ,בדצמבר 13ליום   
 הוגן שווי  בספרים הערך  
 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 1,  1,  ונות בתאגידים בנקאייםפקד
 8,252  7,821  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 8,282  7,931  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 

 
 
 

 



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

 
 

21 

 

 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 2באור 
 

 השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
 
  שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .5

 
 

יתוח של הנכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. הרמות השונות הטבלה דלהלן מציגה נ
 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,  -5רמה ,

 לעיל. 3ברמה כלולים 
  שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק  -1רמה

 נצפים.
 

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

 
 הנמדדים בשווי הוגן לפי הסיווגים כדלקמן:  יםהפיננסי במכשיריםהחברה מחזיקה 

 
 

 5132, במרס 13ליום   
 סה"כ  1רמה   5רמה   3רמה   
 בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
         

 192,191  -  -  192,191  נכסי חוב סחירים
 27,,5  -  -  27,,5  מניות

 311,233  -  -  311,233  אחרות
         

 58,2,3,  -  -  58,2,3,  סך הכל
 
 

 5131, במרס 13ליום   
 סה"כ  1רמה   5רמה   3רמה   
 בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
         

 233,939  -  -  233,939  נכסי חוב סחירים
 ,1,78  -  -  ,1,78  מניות

 313,191  -  -  313,191  אחרות
         

 18,198,  -  -  18,198,  סך הכל
 
 
 5131,דצמברב13ליום  
 סה"כ  1רמה  5רמה  3רמה  
 מבוקר  
 ש"חאלפי  
         

 ,197,13  -  -  ,197,13  נכסי חוב סחירים
 5,812  -  -  5,812  מניות

 111,,35  -  -  111,,35  אחרות
         

 52,823,  -  -  52,823,  סך הכל
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 2באור 
 

 )המשך(יננסיות אחרות השקעות פ
 

 )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .5
 

 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 כדלהלן:

 
 וב שאינם סחיריםנכסים ח

 
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 

על  באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם. שערי ההיוון מתבססים בעיקרם
התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו 
בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים 
על ידי חברה שזכתה במכרז, שפורסם על ידי משרד האוצר, להקמה ולתפעול של מאגר 

 גופים מוסדיים.ציטוטי מחירים ושערי ריבית ל
 

, החליטה ועדת המכרזים להכריז 5131בחודש ספטמבר  שפרסם משרד האוצר למכתבבהתאם 
על מרווח הוגן כזוכה במכרז החדש. כמו כן, צוין במכתב כי על לוחות הזמנים להטמעת 
המודל המעודכן  של מרווח הוגן תצא הודעה נפרדת. בשלב זה, אין ביכולת החברה להעריך 

העדכון הצפוי במתודולוגיה על השווי ההוגן של נכסי חוב לא סחירים והאם  את השפעת
 תהיה השפעה כאמור.

 
 בתקופת הדוח ולאחריומשמעותיים אירועים      -: ,באור 

  
האוצר  -אסונות טבע )השתתפות המדינה בפרמיות, פרמיות לגביה מיהסכ -הסכמים עם המדינה .א

  החשב הכללי וביטוח משנה מהחשב הכללי(
 

, אך יחד עם זאת 5132נכון למועד הדוח, טרם נחתם בין החברה לממשלה הסכם אסונות טבע לשנת 
מפורט כי קיים תקציב בגובה של  העל ידי הממשלה וב נההתקבלה לאחרונה טיוטת הסכם שהוכ

המבוסס על  5132מיליון ש"ח בלבד להשתתפות הממשלה בפרמיות ביטוחי אסונות טבע לשנת  1.2,
הבסיסי בלבד שקיים בתקנה. לפי הערכת החברה, סכום השתתפות המדינה בפרמיות  התקציב

מיליון ש"ח. בהתאם לטיוטת  95-הינו גבוה יותר ועומד על כ 5132ביטוחי אסונות טבע הנדרש לשנת 
מעתודות החברה  ימומן מיליון ש"ח )בהתאם להערכת החברה(, 57 -יתרת התקציב החסר, כההסכם 

ההפחתה בתקציב השתתפות הממשלה נעשתה בהתאם להחלטת  לול אסונות טבע.שנצברו בגין מס
  לפיה: 5131 ,באוקטובר 5מיום  5125מספר הממשלה 

מיליון ש"ח תקציב הסובסידיה לפרמיות ביטוח חקלאי רב סיכוני  21 -יופחת ב 5132בשנת  .3
ות עם )ביטוח אסונות טבע( בתקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר אשר מיועד להתקשר

 החברה. 

מורים לנציגי המדינה המוסמכים לחתום על ההתקשרות עם החברה לפעול לכך שההפחתה לא  .5
תפגע בכיסוי הביטוחי שתציע החברה לחקלאים ותבוא לידי ביטוי בהנחה במחירי הפרמיות 

 .5132 שישולמו לחברה, הן על ידי הממשלה והן על ידי החקלאים, בשנת 
הסכם אסונות טבע נחתם במהלך השנה, ובהתאם להחלטת דירקטוריון  הואיל וגם בשנים קודמות,

החברה ובידיעת נציגי הממשלה, ובכדי לא לפגוע בחקלאים, החברה ממשיכה למכור ביטוחי אסונות 
כולל ביטוח משנה מהמדינה  אסונות טבע הסכם .לפי שיעור השתתפות ללא שינוי טבע לחקלאים

 העתודה שנצברת במסלול זה. להתחייבויות שאינן מכוסות על ידי
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 )המשך( בתקופת הדוח ולאחריומשמעותיים אירועים      -: ,באור 
  

האוצר  -הסכמי אסונות טבע )השתתפות המדינה בפרמיות, פרמיות לגביה -הסכמים עם המדינה .א
 )המשך( החשב הכללי וביטוח משנה מהחשב הכללי(

 
ועד לגובה תקרת סכום התקציב השנתי  81%נה השתתפות המדינה בפוליסות אסונות טבע הי

ועד  5111בהתאם להסכמים שנחתמו בין החברה לממשלת ישראל מידי שנה החל משנת שנקבע, 
כאשר היקף הפרמיות אותם דרשה החברה  ש"חמיליון  72נקבע תקציב של  5131בשנת . 5131שנת 

מיליון  85.9שנקבע עמד על  מהמדינה ונרשמו בדוחותיה הכספיים, בהתבסס על אחוז ההשתתפות
בהתאם לתקציב שנקבע, כך שנכון למועד הדוח, נותר  ש"חמיליון  72. המדינה העבירה לחברה ש"ח
ח אשר חרג מהתקציב ורשום כחוב פרמיה לגביה אשר טרם שולם. החברה "מיליוני ש 7.9בגובה חוב 

בהן חריגות משנה אחת  בהתבסס על התנהלות בשנים קודמות .ממשיכה לדרוש סכום זה מהמדינה
 לא בוצעה הפחתה בסכום שנרשם בדוחות.  ,הועברו לשנה העוקבת

 הורחב ואפשר לחברה למכור ביטוחי לול כנגד מחלת הניוקאסל. 5131הסכם אסונות טבע לשנת 
ח "מיליון ש ,3ח ותקציב בגובה "מיליון ש 72.2בהסכם זה נקבע תקציב לענפי הביטוח הקיימים בגובה 

חלת הניוקאסל. היקף הפרמיות אותן דרשה החברה מהמדינה ונרשמו בדוחותיה הכספיים, לביטוח מ
מיליון  37.1ח לענפים הקיימים וסכום של "מיליון ש 2.,7בהתבסס על אחוז ההשתתפות שנקבע, עומד על 

ח לביטוח מחלת הניוקאסל. לפיכך היקף הסכום שנרשם בדוחות החברה החורג מהתקציב בגין שנה זו "ש
ח. החברה לא ביצעה הפחתה בסכום שנרשם וחרג מהתקציב בהתבסס על "מיליון ש 5.1ומד על ע

 ההתנהלות בשנים הקודמות בהן הורחב התקציב או שהחריגה הועברה לשנה העוקבת ושולם מתקציבה.
 

האוצר החשב  -)השתתפות המדינה בפרמיות, פרמיות לגביה נזקי טבע מיהסכ -הסכמים עם המדינה .ב
  (יטוח משנה מהחשב הכלליהכללי וב

 
, משרד החקלאות מפרסם הודעה לכל חברות הביטוח להן רישיון לבטח נזקי טבע 5111החל משנת 

בחקלאות לעניין גובה השתתפות המדינה בפרמיות ביטוחי נזקי טבע לאותה שנה, ועד לגובה תקרת 
ת הביטוח והתקציב סכום התקציב השנתי שנקבעה לביטוח בהודעה זו, בהתבסס על הערכות חברו

העומד לרשותו באותה שנה לעניין זה. שיעור השתתפות המדינה בפרמיות ביטוח נזקי טבע בשנים 
ח, "מיליון ש ,,תקרת התקציב לכל חברות הביטוח נקבעה על  5131. בשנת 12%האחרונות עומד על 

המנוצל על ידי ח. היקף התקציב "מיליון ש 8.1,כאשר החברה הגישה דרישה להשתתפות בסכום של 
מיליוני  1-חברות אחרות המבטחות נזקי טבע הינו קטן יחסית ועומד לפי מיטב ידיעת החברה על כ

ח. בהתאם להתנהלות בשנים האחרונות, בהן פעל משרד החקלאות להגדיל את התקציב בהתאם "ש
ור לנדרש, לפי שיעור ההשתתפות שקבע המשרד, רשמה החברה הכנסות העולות על התקציב כאמ

ובהתאם לשיעור ההשתתפות שנקבע כך שנכון למועד הדוח, החברה כוללת במאזנה חוב ממשלה 
פורסמה הודעה  5132. בחודש ינואר ש"חמיליון  2 -בסעיף פרמיות לגביה אשר חרג מההסכם בכ

 5132מטעם המשרד, לפיה שיעור ההשתתפות המדינה בפרמיות ביטוחי נזקי טבע יהיה זהה גם בשנת 
ח לכל החברות ומתבסס על סיכומים בין משרד "מיליון ש ,,תקציב המשרד שנקבע על בכפוף ל

יוקצב סכום נמוך יותר לעניין זה יופחת  5132החקלאות ומשרד האוצר. במידה ובחוק התקציב לשנת 
שיעור ההשתתפות בהתאמה. לפי הערכת החברה, סכום השתתפות המדינה בפרמיות ביטוחי נזקי 

ח. בהתאם לאישור הדירקטוריון, "מיליון ש 71 -הינו גבוה יותר ועומד על כ 5132טבע הנדרש לשנת 
בהנחת השתתפות ממשלתית  5132החברה ממשיכה למכור את פוליסות ביטוח נזקי טבע בשנת 

ומניחה כי משרד החקלאות יגדיל את הסכום המוקצב לעניין בהתאם  12%בפרמיה בשיעור של 
 5132פורסמה על ידי משרד החקלאות תוספת לקול קורא לשנת  5132במאי לסכום שיידרש בפועל. 

ובשנה  בתקופת הדוח. 12%לפיה השתתפות הממשלה בפרמיות בענף צמחי נוי בלבד תעמוד על 
, נכללה השתתפות הממשלה בהתאם לשיעורים שנקבעו. השתתפות הממשלה בפרמיות, שקדמה לה

 נכללת בדוחות על בסיס מצטבר.
אשר המדינה קול קורא לרכישת ביטוח משנה למבטח המבטח נזקי טבע מידי שנה מפרסמת 

 211%ועד  111%נוהגת החברה לרכוש ביטוח משנה מהמדינה לשכבות ביטוח שבין באמצעותו 
ולפיכך היקף הכיסוי  5132מהיקף הפרמיות השנתיות של מסלול נזקי טבע. טרם פורסם מכרז לשנת 

 טרם נרכש. 

 עלותב הט דירקטוריון החברה, לחלק מענק לעובדי החברה ולמנהלייהחל 5132 מאיבמהלך חודש  .ג
החלטה זו כפופה לאישור רשות החברות . 5131אלפי ש"ח בגין תוצאות שנת  71,,3של  תכולל

 .לאחר אישור הרשותסכום המענק ייזקף לתוצאות החברה הממשלתיות. 
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 פירוט השקעות פיננסיות -נספח א': 
 

 ות הרכב השקעות פיננסי א.
 

 5132במרס,  13ליום   

  

נמדדים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 

  והפסד
הלוואות 
 סה"כ  וחייבים

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 192,191  -  192,191  )ב'(נכסי חוב סחירים 
 7,198  7,198  -  )ג'( נכסי חוב שאינם סחירים

 27,,5  -  27,,5  )ד'( מניות
 311,233  -  311,233  )ה'( אחרות

       
 12,929,  7,198  58,2,3,  סה"כ

       
 
 

 5131במרס,  13ליום   

  

נמדדים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 

  והפסד
הלוואות 
 סה"כ  וחייבים

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 233,939  -  233,939  )ב'(נכסי חוב סחירים 
 35,595  9535,5  -  )ג'( נכסי חוב שאינם סחירים

 ,1,78  -  ,1,78  )ד'( מניות
 313,191  -  313,191  )ה'( אחרות

       
 1,191,,  35,595  18,198,  סה"כ

       
 
 

 5131בדצמבר,  13ליום   

  

נמדדים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 

  והפסד
הלוואות 
 סה"כ  וחייבים

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       
 ,197,13  -  ,197,13  )ב'(נכסי חוב סחירים 

 7,931  7,931  -  )ג'( נכסי חוב שאינם סחירים
 5,812  -  5,812  )ד'( מניות

 111,,35  -  111,,35  )ה'( אחרות
       

 11,7,2,  7,931  52,823,  סה"כ
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 )המשך( פירוט השקעות פיננסיות -נספח א': 
 

 נכסי חוב סחירים ב. 
 

 רסבמ 13ליום  
 ליום  

 בדצמבר 13
  5132  5131  5131 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       שיועדו הפסדובשווי הוגן דרך רווח  גיםמוצ
       :בעת ההכרה לראשונה 

       
 577,598  ,1,,589  571,917  אגרות חוב ממשלתיות

       
 539,738  555,581  51,12,5  אגרות חוב אחרות שאינן ניתנות להמרה

       
 ,197,13  233,939  192,191  סך הכל נכסי חוב סחירים

 
 

 נכסי חוב שאינם סחירים ג. 
 

 מוצגים כהלוואות וחייבים: 
 
 5132 ,במרס 13ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 1,  1,  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 8,321  7,118  גרות חוב בלתי סחירותא
     

 8,531  7198  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 
 
 
 
 

 5131 ,במרס 13ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 231  191  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 31,159  33,798  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 31,215  35,595  ל נכסי חוב שאינם סחירים סך הכ
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 )המשך( פירוט השקעות פיננסיות -נספח א': 
 

 )המשך( נכסי חוב שאינם סחירים ג.
 

 
 5131 ,בדצמבר 13ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 1,  1,  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 8,252  7,821  ותאגרות חוב בלתי סחיר

     
 8,282  7,931  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 

 מניות .ד
 

 במרס 13ליום  
 ליום  

 בדצמבר 13
  5132  5131  5131 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת 
 ההכרה לראשונה:

    

  

       
 5,812  ,1,78  27,,5  ניותמסך הכל 

 
 
 

 השקעות פיננסיות אחרות .ה
 

 
 

 במרס 13ליום  
 ליום  

 בדצמבר 13
  5132  5131  5131 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       סחירות
       

  שיועדו מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
     בעת ההכרה לראשונה: 

  

       
 ,,335,2  339,335  385,351  תעודות סל

 8,151  935,,  9,191  תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
 81,  88,  ,3,51  קרנות השקעה

 1,111  83,,1  -  מוצרים מובנים
       
  311,233  313,191  35,,111 
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 שהורווחו ברוטו פרמיות   -נספח ב':
 

  
 החודשים שהסתיימו 1-ל

  במרס 13ביום 

לשנה 
הסתיימה ש

 ביום
 בדצמבר 13

  5132  5131  5131 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 8,801  5,519  2,116  מדגה
 28,249  7,159  7,729  פירות

 8,981  5,538  2,214  בקר
 49,003  ,35,57  12,523  ירקות

 11,896  18,,1  4,396  לול
 5,258  3,512  1,244  אבוקדו

 2,715  77,  676  חי נוי צמ
 3,069  11,  777  בננות
 10,152  3,791  2,659  הדרים
 1,980  71  100  כותנה

 1,349  371  158  גפן היין
 8,037  5,191  2,149  פלחה

 2,508  51,  748  בתי צמיחה
 467  319  112  משתלות
 804  152  153  זיתי שמן

 454  11  23  אגוזי אדמה
 236  ,33  113  כוורות

 474  331  138  בקר במרעה
 89  55  27  בקר אסונות במרעה

 3,949  3,977  1,352  ביטוח הכנסה - פלחה
 4,315  3,111  1,102  לול ניוקאסל

       

 ,325,78  19,178  11,219  סך הכל מחקלאים
       

 91,,3,8  11,117  11,153  השתתפות הממשלה
       

 153,179  85,752  81,811  שהורווחו ברוטו סך כל פרמיות
       

       ההרכב:
       מחקלאים:שהורווחו פרמיות 
 ,51,91  2,7,3  2,871   אסונות טבע 
 358,881  37,,11  19,,11  נזקי טבע 

       

 ,325,78  19,178  11,219  מחקלאיםשהורווחו סך הכל פרמיות 
       

       השתתפות הממשלה: 
 57,,92  51,111  51,171  פרמיות אסונות טבע 
 ,,71,1  51,111  39,818  פרמיות נזקי טבע 

 91,,3,8  11,117  11,153  סך הכל השתתפות הממשלה
       

 153,179  85,752  81,811  שהורווחו סך הכל פרמיות
 

 השתתפות הממשלה בפרמיות
 

י נזקביטוח בגין 
 טבע 

, למעט (זהה לאשתקד) 12%שיעור השתתפות הממשלה בפרמיות בגין ביטוח נזקי טבע הינו  -
 -ל 11%עורי ההשתתפות משתנים לפי איזור הגידול )בין יבענפי ביטוח הכנסה לפלחה שבו ש

 .(זהה לאשתקד) 12%עור ההשתתפות הינו יבצמחי נוי בו שביטוח , ו)זהה לאשתקד( (81%
 ואש אין השתתפות ממשלה.  גניבות  ,כשל מערכותסיכוני  ,בתי צמיחה בביטוח מבנים,

ביטוח בגין 
 אסונות טבע

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

  

-תשלומים ל
חודשים  1

שהסתיימו 
 13ביום 

  במרס

תביעות 
תלויות 

 ליום
13 

  בדצמבר

תביעות 
 תלויות 

 ליום
  במרס 13

 סה"כ תביעות 
חודשים שהסתיימו  1-ל

  במרס 13ביום 

סה"כ 
תביעות 
לשנה 

שהסתיימה 
 ביום

 בדצמבר 13
  5131  5131  5132  5132  5131  5131 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי  ש"ח  
             
             

 6,474  511  9,817  7,582  3,246  5,481  מדגה
 65,163  31,591  6,797  10,294  6,973  3,476  פירות

 14,080  5,171  4,305  2,329  2,007  3,983  בקר
 59,995  31,983  54,303  46,105  8,701  16,899  ירקות 

 9,375  2,533  1,368  2,336  1,658  690  לול
 4,670  ,3,33  12,387  7,709  1,363  6,041  אבוקדו
 2,593  5,181  6,495  3,921  577  3,151  נויצמחי 
 28,902  33,138  19,291  18,866  454  879  בננות
 13,383  2,191  29,471  20,509  2,762  11,724  הדרים
 2,198  (111)  (423)  300  2,506  1,783  כותנה

 1,862  211  5  -  1,097  1,102  גפן היין
 20,665  3,335  4,862  4,526  300  636  פלחה

 (1,558)  (91,,3)  3,723  3,562  948  1,109  בתי צמיחה
 3,697  3,158  596  2,447  2,017  166  משתלות
 1,987  (111)  (216)  1,500  2,026  310  זיתי שמן

 277  11  31  -  23  54  אגוזי אדמה 
 3,621  3,123  536  803  949  682  במרעה בקר

 201  1  -  -  -  -  כוורות
 4,926  12,111  (153)  -  200  47  ביטוח הכנסה

 18,167  1,811  16,191  16,428  1,094  857  לול ניוקסל
             
  29,171  18,913  319,537  3,9,18,  91,111  5,1,,78 
             

 אות ישירות ועקיפות בגין הוצ
 381,,3  5,115  8,,81  ,2,71  5,113  183,2  ישוב תביעות 
             

 8,5,,57  92,812  378,515  321,951  13,515  23,1,2  סך הכל תביעות לתקופה

 

  
 חודשים 1 -ל

 במרס 13שהסתיימו ביום 

לשנה  
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 13

  5132  5131  5131 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       :תקופהסך הכל תביעות ל
       

 339,1,3  59,837  825,,1  אסונות טבע
 327,213  138,,,  313,181  נזקי טבע

       
  378,515  92,812  57,,8,5 
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 התחייבויות בגין חוזי ביטוח ועתודות ביטוח  -נספח ד':
 
 5132רס, במ 13ליום   
 שייר  ביטוח משנה  ברוטו  
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       עתודות ביטוח:
 515,719  -  515,719  בגין נזקי טבע 

 111,115  -  111,115  בגין אסונות טבע
       

  271,183  -  271,183 
       תביעות תלויות:

 92,577  5,1,1  13,,97  בגין נזקי טבע 
 27,585  -  27,585  אסונות טבעבגין 

       
  321,951  5,1,1  325,229 

 11,752,  5,1,1  758,111  ועתודות ביטוחסה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 

  
 5131במרס,  13ליום   
 שייר  ביטוח משנה  ברוטו  
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       עתודות ביטוח:
 5,2,111  -  ,2,1115  בגין נזקי טבע 

 111,331  -  111,331  בגין אסונות טבע
       

  131,,18  -  131,,18 
       תביעות תלויות:

 15,,92  99,,,3  335,113  בגין נזקי טבע 
 212,,1  -  212,,1  בגין אסונות טבע

       
  318,81,  3,,,99  315,317 

 711,223  99,,,3  521,727  עתודות ביטוחוסה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 

  
 5131בדצמבר,  13ליום   
 שייר  ביטוח משנה  ברוטו  
 מבוקר  
 ש"חאלפי   

       עתודות ביטוח:
 193,,13  -  193,,13  בגין נזקי טבע 

 115,155  -  115,155  בגין אסונות טבע
       

  ,28,731  -  ,28,731 
       :תביעות תלויות
 51,115  191  ,51,79  בגין נזקי טבע 

 ,51,11  -  ,51,11  בגין אסונות טבע
       
  13,515  191  11,818 

 99,2,3,  191  99,922,  ועתודות ביטוחסה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
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 חלק ג'
 

 דוח ביצוע תקציב
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 דוח ביצוע תקציב

 ת בפועלוואת התקציב להוצאוהש
 5132 במרס 13חודשים שהסתיימו ביום  תשעהל

 
 

 עודף )חוסר(  הוצאה בפועל  *( התקציב  
 אלפי ש"ח נומינליים  
       
       :השוואה לעומת תקציב שנתי - שקעותה  א.
       

 ,1,12  3,5  38,,1  רכישות  
       
       

 ,1,12  3,5  38,,1  סה"כ  
       
       :צאות הנהלה וכלליותוה   ב.
       

 55  81,,1  1,712  עלות שכר ונלוות )כולל מס שכר(  .1
       
       

 9  118  127  וצאות רכבה  .5
       
       

 (1)  871  871  וצאות תפעול ה  .1
       

 3,  221  33,  יבוד נתונים, אחזקת מחשב, מחשוב מעריכיםע  .1
       
       

 313  5,1  111  ירותי חוץש  .2
       
 511  2,737  2,917  הנהלה וכלליות -ך הכל הוצאות מתוקצבותס    
       

       סעיפים לא מתוקצבים:  .,
   (1)    שכ"ד               
   3,2    עדכון הפרשה לפיצויים וחופשה               

   ,1    מסופקיםאבודים והפרשה לחובות        
   1,1    פחת        
    3,135   
       

   (717)    הוצאות מחלקת תביעות מתוך הנהלה וכלליות           
       
       סך הכל הוצאות הנהלה וכלליות    
   23,,2    בדוחות הכספיים     
 
 
       

 .יב לשנהחודשים, למעט השקעות המוצג תקצ שלושה*( תקציב לתקופה של  



 

 9-ג

 

 
 עודף )חוסר(  הוצאה בפועל  )*( התקציב  
 אלפי ש"ח נומינליים  
       :צאות שיווקוה   .ג

       
 91  7,8  8,3  עלות שכר ונלוות )כולל מס שכר(  .3

       
 31  311  317  רכב תוצאוה  .5

       
 (99)  212  ,11  וצאות שיווק ותפעולה  .1

       
 7  3,117  3,121  שיווק -אות מתוקצבותסך הכל הוצ  
              

       :סעיפים לא מתוקצבים  .2
   33    עדכון הפרשה לפיצויים וחופשה               

       
   3,128    בדוחות הכספיים סה"כ הוצאות שיווק     
       
       :צאות הערכת נזקיםוה   .ד

       
 312  3,178  3,381  )כולל מס שכר( עלות שכר ונלוות   .3

       
 57  311  3,1  הוצאות רכב  .5

       
 (389)  1,1,1  1,372  עלויות מעריכים קבלנים  .1

       
 71  323  551  הוצאות תפעול ושירותי חוץ  .1

               
 ,3  ,1,75  1,715  הערכת נזקים -סך הכל הוצאות מתוקצבות     
       

       סעיפים לא מתוקצבים: .2
   38    עדכון הפרשה לפיצויים וחופשה  
   717    וכלליות הוצאות מחלקת תביעות מתוך הנהלה  

       
   2,183    כספיים הבדוחות  הערכה ותביעותסה"כ הוצאות   

       
 523  33,895  35,311   סך הכל הוצאות מתוקצבות ה.

 
 
 

 מהותיותהסברים לסטיות 
 

דול יותר היה ג תקופהמתוכנן על היקף תביעות ממוצע. היקף התביעות שטופל ב ת נזקים,תקציב להוצאות הערכ
והביא לביצוע מעבר לתקציב. ככל שלא יהיו אירועים חריגים בהמשך השנה, התקציב המתוכנן השנתי יהיה קרוב 

  לביצוע.
 

 זבורג, מנכ"לדוד גינ  יוןדירקטוריו"ר ה, הוכמן שלום 'פרופ
  

 
 5132במאי,  52 תל אביב,

 
 
 
 


