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 7104בנובמבר,  72
ןוד ו י ר רקטו י ד ח  " 

ם  ו י 0ל 4 בספטמבר 3 3 0 2 

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

, בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, 4302 בספטמבר, 03מצב ענייני התאגיד, לתקופה שנסתיימה ביום 

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

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

"(. הדוח כולל המפקח על הביטוחביטוח וחסכון )להלן:" ,, ולחוזרי הממונה על שוק ההון0771 -וחשבון(, התשנ"ח

וראות חוזרי רשות החברות וחוזרי המפקח, בנוסף למידע הנדרש מגילוי בדבר אומדנים את המידע הנדרש בה

 חשבונאים קריטיים.

 .4300הדוח נערך מתוך הנחה שבפני המעיין מצוי גם הדוח התקופתי המלא של החברה לשנת 

 

 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי חברה .א

פעילות אחד, ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות , החברה פועלת בתחום 4302 בספטמבר, 03נכון ליום 

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

במסגרת זו, מבטחת החברה את מרבית הייצור החקלאי ובעלי חיים ואת רוב החקלאים בישראל, כנגד נזקי 

 טבע שונים בתחומי הצומח והחי. 

סף, לחברה רישיון לעסוק בביטוח מפני אובדן רכוש, מוגבל לכיסוי הגידול החקלאי והרכוש הדרוש בנו

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

 03%בכל עת, מעל  ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות, ומותנה בכך שסך דמי הביטוח בענף זה לא יעלה,

 מהסך הכולל של דמי הביטוח של החברה. החברה מקפידה לעמוד בדרישה זו. 

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

 המועצות החקלאיות וארגונים חקלאיים שונים. 

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

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

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

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

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

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 

ת יו"ר דירקטוריון החברה. לפיכך, מסווגת החברה כחברה ממשלתית והינה השונים( וכן את הזכות למנות א

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

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

 .0.0סעיף 

 0710-כחברת ביטוח, כפופה החברה גם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"אבנוסף, 

"( 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 .0.א

ן מוכרת החברה הנן ביטוחים כנגד נזקים שונים בענפי החקלאות. הביטוחים מחולקים הפוליסות אות

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

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

 וח אסונות טבע בשיעור משתנה.ובפרמיות ביט

, בתחילתה של כל שנה משרד החקלאות קובע את שיעור השתתפות הממשלה 4332החל משנת 

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

תתפות לרשותו באותה שנה. בהתאם לכך קיבלה החברה הודעות מטעם המדינה, לפיו שיעור ההש

מגובה הפרמיה  01%, בדומה לשנים האחרונות, במרבית פרמיות ביטוח נזקי טבע יהיה 4302לשנת 

הכוללת. השתתפות המדינה כאמור כפופה, בין היתר, לכך שהתקציב שיוקצב בחוק התקציב לא יפחת 

ת מהסכום שנכון ליום הודעת הממשלה לחברה צפוי להיות מוקצב. כמו כן, הממשלה אינה מתחייב

בהשתתפות כספית מעל הסכומים אותם חזתה החברה בהערכות שהועברו. בתקופת הדוח, נכללה 

השתתפות הממשלה בהתאם לשיעורים שנקבעו. השתתפות הממשלה בפרמיות, נכללת בדוחות על 

 בסיס מצטבר.

בהתאם להסכמים שנחתמו בין  13%בפוליסות אסונות טבע הינה  4302השתתפות המדינה בשנת 

 "(. הסכם אסונות טבע)להלן: " 4333לממשלת ישראל מידי שנה החל משנת החברה 

בכוונת הממשלה להסדיר עם החברה הפחתה חד  4301בהתאם להחלטת הממשלה בנוגע לתקציב 

. 4301מתקציב הממשלה בפרמיות במסלול אסונות טבע לשנת  ש"חמיליון  13פעמית בגובה של 

 ברה הסכם בעניין.למועד הדוח טרם הוסדר בין הממשלה והח

השתתפות המדינה בפרמיות בביטוחי נזקי טבע ובביטוחי אסונות טבע הינה מהותית, שינויי 

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

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

 מועצות היצור והארגונים החקלאיים. 

החלה החברה לבטח ביטוח הכנסה לענף הפלחה. הביטוח מבטיח לחקלאי הכנסה  4337בחודש דצמבר 

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

משלה משתתפת בסכום התביעות בהתאם לאזור הגידול. בנוסף, המ 13%ל  23%בפרמיה הנעה בין 

 ש"חמיליון  43החורגות מעל סכומי הפרמיות הכוללים )בניכוי הוצאות עד מיליון ש"ח( בסכום של עד 

וכן נקבעה תקרת ביטוח לכלל המבוטחים. תקופת הביטוח הינה במחצית הראשונה של השנה 

 ובהתאם לכך נפרסות הכנסות החברה מביטוח זה. 

לבטח באמצעות מועצת הלול את כל מגדלי הלול, בביטוח בסיסי  החלה החברה 4302בשנת 

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

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

מיליון  42, בגובה של 4302וכנית, ביטוח משנה לשנת וכן המדינה תעניק לת 13%ביטוח זה נקבע על 

לכל התביעות  ש"חמיליון  22.2של  4302ש"ח. בנוסף, נקבע לתוכנית הביטוח גבול אחריות לשנת 
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ביטוח זה כולל ביצוע פעולת המתת עופות נגועים במחלת  שיוגשו, ובסיומו יסתיים הביטוח.

צו השמדה שהוציאו השירותים הוטרינריים שבמשרד הניוקאסל בלול, פינוי וניקיון הלול, בעקבות 

החקלאות ופיתוח הכפר וכן מתן תגמולי ביטוח לחקלאי לו הושמדו העופות, בכפוף לכך שפעל לפי כל 

 ההוראות והנחיות של החברה והשירותים הוטרינריים כמפורט בחוזה הביטוח. 

 

 ביטוח משנה

וטלת על עצמה, באמצעות ביטוחי משנה. החברה פועלת להקטנת הסיכונים הביטוחיים שהיא נ

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

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

 ל בסיס שנתי. ההתקשרות עם מבטחי המשנה נערכת ע זרות לביטוחי משנה.

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

 .מחבותה כלפי מבוטחיה, כמבטח ישיר על פי חוזי הביטוח

 :4302 -ו 4300להלן טבלת  ביטוח עוצר הפסדים שנרכשו על ידי החברה בשנים 

 

שיעור הנזקים  מבטחי משנה פוליסות
 תמהפרמיו

שיעור כיסוי 
 4300בשנת 

שיעור כיסוי 
 4302בשנת 

 73% 73% 023%-043% מבטחי משנה בחו"ל נזקי טבע

 73% 73% 433%-023% מבטחי משנה בחו"ל נזקי טבע

 73% 73% 033%-433% מבטחי משנה בחו"ל נזקי טבע

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

 23% 23% 133%-233% ממשלת ישראל נזקי טבע

 91% 20% 433%-013% מבטחי משנה בחו"ל אסונות טבע

 73% 73% 033%-433% מבטחי משנה בחו"ל אסונות טבע

 

ובשנים קודמות, החברה רוכשת ביטוח משנה  מממשלת  4302בהתאם להסכמי אסונות טבע בשנת 

ביטוח לול ישראל לנזקים אשר יחרגו מעבר לסכומים שנצברו בעתודה בגין פוליסות אלו. בנוסף ב

, החשב הכללי התחייב לכסות תשלומי 4302כנגד מחלת הניוקאסל, אותו החלה החברה למכור בשנת 

. בביטוח הכנסה ש"חמיליון  42תגמולים אשר יעלו על היקף הפרמיות בניכוי הוצאות, בסכום של עד 

מיות בפלחה, הסכם הביטוח עם המדינה, כולל השתתפות של המדינה בתביעות העולות על הפר

 . ש"חמיליון  43בניכוי הוצאות בסכום של עד 

, רכשה החברה ביטוח משנה פקולטטיבי למספר קטן של  מבוטחים בענף 4302ו  4300בנוסף, בשנים 

 המדגה המיוחד. 

 

 עתודות ביטוח נזקי טבע .4.א
הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )חישוב עתודת הביטוח לנזקי טבע מחושבת בהתאם לתקנות 

בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים )להלן: . 4300 –תודות ביטוח בביטוח כללי(, התשע"ג ע
"(, התחייבויות בגין חוזי ביטוח כוללות התחייבויות אשר נוצרו בגין אירועים שקרו עד ליום IFRS -ה"

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

 כאשר הכספים הנצברים משויכים בעתודה לכל מסלול בנפרד.

 

 ניהול השקעות פיננסיות .0.א

השקעות החברה מנוהלות ומפוקחות על ידי ועדת השקעות של החברה, שהוקמה בהתאם להוראות 
וח ומתכנסת מידי חודש. בהתאם להחלטות ועדת ההשקעות, מרבית השקעות החברה חוק הפיק

 מנוהלות על ידי בתי השקעות חיצוניים. 
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. ההשקעות הסחירות תהשקעות החברה רשומות בספרי החברה ומנוהלות באמצעות תוכנה ייעודי
המופחתת ליום  מוצגות בשווי השוק שלהם במועד הדוח וההשקעות הלא סחירות מוצגות לפי העלות

 הדוח. 
 

 חקיקה, תקינה, הסדרה וחוקי הפיקוח .2.א
להלן יתוארו שינויים מהותיים בחקיקה ובהסדרה בקשר עם תחומי הפעילות של החברה, שהתווספו 

 בתקופת הדוח.

של המפקח בנושא עדכון הוראות בדוח  4302-0-0פורסם חוזר ביטוח  4302בחודש ינואר   .א.2.א
חוזר זה הינה לעדכן את דוח תיאור עסקי תאגיד ודוח  מטרתתקופתי של חברות ביטוח. 

דירקטוריון הכלולים בדוח תקופתי של חברות ביטוח כך שיהיו ממוקדים, עדכניים ובמבנה 
 .אחיד

של המפקח בנושא החוזר המאוחד  4302-7-0פורסם חוזר גופים מוסדיים  4302בחודש ינואר   .ב.2.א

לציה שמפרסם המפקח, ומחליף את חוזר ניהול סיכונים. חוזר זה הנו חלק מקודקס הרגו
 .4337 -ניהול הסיכונים של המפקח מ

של רשות החברות הממשלתיות בנושא נוהל העסקת  4302-2-0בחודש ינואר פורסם חוזר   .ג.2.א
פורסם חוזר  4302רואי חשבון מבקרים בחברות ממשלתיות ושכר טרחתם, ובחודש מרץ 

סדרת הממשק בין רואה החשבון המבקר של רשות החברות הממשלתיות בנושא ה 4302-2-4
בחברה ממשלתית לבין רשות החברות הממשלתיות לבין החברה הממשלתית. מטרת 
החוזרים הללו הנה קביעת כללים לגבי אופן מינוי רואה חשבון מבקר, שכר טרחתו והסדרת 

 הדוחות והממשק בין רואה החשבון המבקר, הרשות והחברה הממשלתית.

של רשות החברות הממשלתיות בנושא עקרונות  4302-9-0ורסם חוזר פ 4302בחודש מרץ   .ד.2.א
למועד תגמול ותמרוץ עובדים בכירים בחברות ממשלתיות. מטרת החוזר הנה קביעת כללים 

ומנגנוני תגמול הולמים לעובדים הבכירים, אשר יאפשרו לחברה להיות שחקן תחרותי 
חברה לשפר את ביצועיה, רווחיותיה ואטרקטיבי בעת גיוס עובדים ושימורים וכן יאפשרו ל

 ויעילותה.

מבקר של רשות החברות הממשלתיות בנושא מינוי  4302-2-2פורסם חוזר  4302בחודש מאי   .ה.2.א
. מטרת חוזר זה לקבוע כללים פנימי ובדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות

ל המבקר הפנימי בחברה תלותו ש-בנוגע למינוי מבקר פנימי באופן שיחזק את עצמאותו ואי
 ממשלתית, וישפר את איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות.

בנושא חוק שוויון זכויות לאנשים עם כח אדם, שכר ותנאי עבודה  חוזרפורסם  4302בחודש   .ו.2.א
. מטרת החוזר הינה להביא לידיעת החברות הממשלתיות 0771 –מוגבלות, התשנ"ח 

-ראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חולהעלות את המודעות להחלת הו
 בקרב עובדיהן. 0771

נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום  מינויבנושא  4302-0-4פורסם חוזר  4302בחודש יוני   .ז.2.א
)המחליף את החוזר הקודם שפורסם בנושא(. מטרת החוזר  הכספים בחברות הממשלתיות

ל נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים להסדיר את אופן מינויו ותנאי כשירותו ש
בחברה ממשלתית, תוך שמירה על איזון ראוי בין דרישות ההשכלה, הניסיון והיחס בין 
דרישות אלו לבין גודלה ומורכבותה של החברה, לאור השינויים האחרונים בתקינה, בבקרה 

 ובפיקוח על החברות.
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 מצב הכספיה  .ב

 פיים של החברה )באלפי ש"ח(:תונים עיקריים מתוך הדוחות הכסנ

 

 תוני מאזן:נ
 

 בדצמבר 00 בספטמבר 03 

 4302 4300 4300 

 0,243 0,031  0,122 נכסים לא מוחשיים

 0,212 0,209 0,121  נכסי מיסים נדחים

 294 279 200 שוטפיםנכסי מיסים 

 9,741 1,302 9,272  רכוש קבוע

 230 0,013 9,022 חייבים ויתרות חובה

 49,929 07,229 23,421 ה לגביהפרמי

 219,337 290,912 242,027 השקעות פיננסיות 

 42,971 - 0,321 נכסי ביטוח משנה  

 11,209 41,400 04,032 מזומנים ושווי מזומנים

 137,173 927,322 943,931 סך הכל נכסים

 1,274 1,174 1,129 ון עצמיה

 244,212 221,907 202,322 תודות ביטוחע

 009,101 27,227 12,320 חייבויות בגין חוזי ביטוחהת

 0,102 0,120 4,313 התחייבויות בשל עובדים

 07,211 43,140 40,222 זכאים ויתרות זכות

 137,173 927,322 943,931 סך הכל הון והתחייבויות

 

 בנכסים לא מוחשייםשקעה ה

 בניכוי הפחת לתקופה. ש"חאלפי  170עלייה בסעיף נובעת מהשקעות בתוכנות ורישוי תוכנות בסך ה

 

 שקעה ברכוש קבועה

 ח בתקופת הדוח, נובעת מהפחת ברכוש הקבוע בקיזוז השקעות בתקופה."אלפי ש 200הירידה בסך 

 

 פרמיה לגביה 

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

אלפי ש"ח וגידול בחוב ממשלת ישראל  2,079ע מקיטון בחוב מגדלים ומועצות בסך אלפי ש"ח נוב 04,291

 4300כולל חוב בגין פרמיות ממשלה במסלול אסון טבע לשנת אלפי ש"ח. חוב ממשלת ישראל  01,291בסך 

 שטרם שולם יתרת החוב נובע מהשנה השוטפת. ש"חאלפי  9,112בסך 

 

 השקעות פיננסיות ומזומנים 

יעה את נכסיה במזומנים באגרות חוב, מניות, קרנות ותעודות סל בשוק ההון ובפיקדונות החברה משק

 במוסדות בנקאיים. הקיטון בסעיף נובע מתשלומים למגדלים, נטו בפעילות השוטפת ומרווח מההשקעות. 

 



 9-א

 

 נכסי ביטוח משנה 

היקף  4300שנת הסעיף מורכב מיתרת חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות בגין חוזה ביטוח. ב

מהיקף הפרמיות. בהתאם  020% -התשלומים ושינוי בהתחייבויות במסלול נזקי טבע הגיע לשיעור של כ

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

סעיף התחייבויות בגין במסלול זה. חלק מהתביעות נכון למועד הדוח טרם שולם ונרשם ב 043%יחס של 

חוזי ביטוח ובהתאמה נרשמת השתתפות מבטחי המשנה בתביעות בסעיף נכסי ביטוח משנה. תשלום מבטחי 

 המשנה צפוי לאחר תשלום התחייבויות החברה למבוטחים והגשת חשבון סופי למבטחי המשנה.

 

 חייבים ויתרות חובה 

ראה  4300רות חוב מבטחי המשנה בגין חלקם בתביעות נובע מגידול בית ש"חאלפי  2,720הגידול בסעיף בסך 

פירוט נוסף בסעיף נכסי ביטוח משנה לעיל ובסעיף תשלומים ושינוי בהתחייבויות וחלק מבטחי המשנה 

 בתוצאות הפעילות, וכן חלק יחסי מתשלומים על חשבון ביטוחים שנרכשו השנה ממבטחי המשנה. ג'בסעיף 

 

 הון עצמי

 ובע מהכנסות מהשקעות נטו מהון זה. גידול בהון העצמי נה

ח מההון המינימאלי הנדרש מהחברה על פי תקנות הפיקוח "לפי שא 0,001 -הון העצמי של החברה גבוה בה

 "(. תקנות הון עצמי מינימאלי)להלן: " 0771 –הנדרש ממבטח(, התשנ"ח  יעל עסקי בטוח )הון עצמי מינימאל

 

 עתודות ביטוח  

ים )ביטוח( )חישוב עתודות ישירותים פיננסלתקנות הפיקוח על שבו בהתאם וחברה הביטוח של החעתודות 

 הקובעות טווח לחישוב עתודות בביטוחים חקלאיים מפני נזקי טבע., 4300ביטוח בביטוח כללי( התשע"ג 

 272 -מהחברה הינו כ הנדרשת  תהמינימאליבהתאם לחישוב האמור, סכום העתודה  נכון למועד הדוח,

 העתודה המוצגת בדוחות הכספייםש"ח. מיליון  0,122 -הינו כ תהמקסימאליוסכום העתודה ש"ח  מיליון

מצטבר בפעילות החברה על מנת מבוססת על עודף ח "מיליוני ש 202 -בסך של כ  4302 בספטמבר, 03ליום 

  ונמצאת בטווח האמור לעיל. לפצות נזקים עתידיים

 

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח

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

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

 

 של עובדיםהתחייבויות ב

תיות אשר מהוות בסיס לקביעת גידול ביתרה נובע בעיקר מהירידה בתשואות לפדיון באגרות החוב הממשלה

 . תשערי ריבית ההיוון לצורך חישוב ההתחייבויו

 

 

 זכאים ויתרות זכות
 1,234ח, נובעת בעיקר מירידה בגובה "אלפי ש 09,772הירידה בתקופת הדוח בסעיף זכאים ויתרות זכות, בסך 

בויות לחשב הכללי בגין אלפי ש"ח בהתחיי 2,000למבטחי משנה , מירידה בגובה אלפי ש"ח בהתחייבויות 

 אלפי ש"ח 0,303אלפי ש"ח, וירידה בגובה  1,300ביטוח משנה, ירידה בסעיף ההכנסות מראש בגובה 

  בהתחייבויות לזכאים אחרים. 



 01-א

 

 וצאות הפעילותת .ג

 -ו 4302 בספטמבר, 03ביום  םושלושה החודשים המסתיימי תשעהלהלן יובאו נתוני דוח רווח והפסד, ל

 )באלפי ש"ח(: 4300 ,בדצמבר 00תיימת ביום ולשנה המס 4300

 
 חודשים שהסתיימו  7-ל

 בספטמבר 03 ביום

חודשים  0-ל
 שהסתיימו 

 בספטמבר 03ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 00ביום 
 בדצמבר

4302 4300 4302 4300 4300 

 412,072 22,911 13,910 407,210 422,417 ברוטושהורווחו רמיות פ

 41,001 2,142 9,022 40,230 40,190 מבטחי משנהשהורווחו על ידי פרמיות 

 412,317 17,717 90,207 071,421 444,201 פרמיות שהורווחו בשייר

 23,371 02,131 00,110 49,401 02,137 הכנסות מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 472,019 92,922 19,494 441,210 412,749 סך הכל הכנסות 

 בגין  תשלומים ושינוי בהתחייבויות
 007,290 22,270 29,292 432,139 401,302 חוזי ביטוח

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 
 42,971 - (0,030) - 00,313 ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 002,191 22,270 21,791 432,139 442,712 חוזי ביטוח בשייר

 1,047 0,330 0,000 0,113 0,411 הוצאות שיווק

 43,221 2,211 2,100 01,224 02,401 הוצאות הנהלה וכלליות

 023,211 13,010 12,707 440,147 422,292 סך הכל הוצאות 

 (22,471) 42,200 04,000 0,212 04,210 לפני העברה מעתודות (הפסדרווח )

 22,124 (42,121) (00,944) (0,200) (00,191) )לעתודות ביטוח( העברה מעתודות ביטוח

 122 21 200 420 191 ים על הכנסהסירווח לפני מ

 071 (02) 414 94 071 )הטבת מס( מיסים על הכנסה

 להטבה תוכניות בגין אקטוארי הפסד
 (91) - (031) - (031) נטו ,מוגדרת

 490 20 12 090 091 רווח כוללסה"כ 

 

 ברוטושהורווחו פרמיות 

מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד  42.2 -בסך כ תקופהברוטו בהורווחו שהגידול בפרמיות 

 ש"ח,מיליון  01-בהיקף פרמיות כולל של כ 4302נובע בעיקר מהתחלת ביטוח ניוקאסל לענף הלול בשנת 

וכן  תהנוכחי תקופהב מיליון ש"ח כתוצאה מגידול בביטוחי הרשות 9 -גידול בפרמיות מענף הירקות בכ

לפירוט נוסף ראה ות מחירים של הפוליסות ושינויים בשטחים ורמות הביטוח בשאר ענפי הביטוח. מהתאמ

 נספח ב' לדוח הכספי. 

 01%בביטוחי אסונות טבע ועל  13%עומדת על  4302 -ו 4300השתתפות הממשלה בפרמיות בשנים 

וביטוח בצמחי נוי בו   13% -ל 23%בביטוחי נזקי טבע, למעט בביטוח הכנסה בפלחה בו השעורים נעים בין 

בביטוח ענף הלול כנגד מחלת הניוקאסל שיעור השתתפות המדינה עומד על . 21%שיעור ההשתתפות הינו 

 וסיכוני אש אין השתתפות ממשלה.   , כשל מערכות, גניבהבביטוח מבנים, בתי צמיחה.  13%

 

 מבטחי משנה שהורווחו על ידי פרמיות 
מיליון ש"ח בתקופה  40.2 -עומת כלמליון ש"ח,  40.7 -הדוח הסתכמה בכעלות ביטוח המשנה בתקופת 

  .הכנסות מפרמיותב גידולמהבעיקר בעלות הבטוח נובעת  העליה .המקבילה אשתקד
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 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחלקם של מבטחי המשנה בסעיף זה
מיליון ש"ח  431 -מיליון ש"ח לעומת כ 401-הגיע לכ בתקופת הדוח היקף התביעות והשינוי בהתחייבויות  

מיליון ש"ח,  11 -מיליון ש"ח, פירות כ 12 -כ -בתקופה המקבילה אשתקד. עיקרי הנזקים היו בענפי הירקות
 מיליון ש"ח. 43 -כ -ופלחה מיליון ש"ח 09-כ מיליון ש"ח , לול ניוקאסל 03 -בננות כ
ייבויות נכון למועד הדוח במסלול נזקי טבע הגיע לשיעור של היקף התשלומים ושינוי בהתח 4300בשנת 
מהיקף הפרמיות. בהתאם להסכמי ביטוח המשנה הקיימים לחברה בשנה זו, מבטחי המשנה מחו"ל  020%

במסלול זה כך שהסכום הצפוי להתקבל ממבטחי המשנה  043%משתתפים בתביעות העולות על יחס של 
נרשם בסעיף חלק מבטחי המשנה בתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין . הסכום שש"חמיליוני  01עומד על 

חוזי ביטוח בתקופת הדוח נובע מעדכון הסכומים שצפויים להתקבל כתוצאה משינויים בהערכת התביעות 
 התלויות בהתאם להתבררות התביעות בתקופה.

 
 וצאות הנהלה וכלליות ושיווקה

ח "מיליון ש 07 -מיליון ש"ח לעומת כ 07.1 -ושיווק בכ בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות הנהלה וכלליות

  .בתקופה המקבילה אשתקד
 

 , נטומוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי הפסד

ההפסד האקטוארי נובע מהירידה בתשואות לפדיון באגרות החוב הממשלתיות אשר מהוות בסיס לקביעת 

 . תשערי ריבית ההיוון לצורך חישוב ההתחייבויו

 
 ת השקעו

 בסיס הצמדה
 בספטמבר 03ליום   בספטמבר 03ליום   

  4302  4300  4302  4300 

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

         
 20%  23%  410,402  429,233  צמוד למדד

 23%  23%  417,304  421,103  לא צמוד שקלי
 07%  43%  000,211  047,907  מנייתי

         
 033%  033%  290,912  242,027  סה"כ

         
 4%  4%  01,717  04,411  נכסי חוב שאינם סחירים

 נתוני תשואה ורווח
 חודשים שהסתיימו 7-ל  

 בספטמבר 03ביום 
 חודשים שהסתיימו 0-ל 

 בספטמבר 03ביום 
 4300  4302  4300  4302  פרוט

         
רווחים מהשקעות, נטו 

 כנסות מימון )אלפי ש"ח(וה
 

02,137 
 

49,401 
 

00,110 
 

02,131 
         

רווחים מהשקעות, נטו  
 והכנסות מימון )אחוזים(

 
1.0% 

 
2.0% 

 
4.0% 

 
4.4% 

 
מיליון ש"ח  49.4 -ש"ח לעומת רווח של כ ןמיליו 02.1 -בכ השקעות הסתכמו בתקופת הדוחמרווחים 

 -של כעלייה לעומת  033מדד תל אביב ב 1.0% -של כעליה חלה  בתקופת הדוח בתקופה המקבילה אשתקד.
קונצרניות צמודות למדד באגרות חוב  0.4% -של כבהשקעות בתקופה המקבילה אשתקד, עליה  1.7%

ת חוב ממשלתיות לא צמודות מדד ועליה באגר, בתקופה המקבילה אשתקד 2.2% -לעומת עליה של כ
 0.4%, עלייה בממשלתי הצמוד בתקופה המקבילה אשתקד 4.9% -לעומת עליה של כ 2.0%-בגובה של כ
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לעומת  עליה  של  1.7%העולמי בשיעור של  MSCIאשתקד  וכן עליה במדד   0.2%  -לעומת עליה של כ
 אשתקד.בתקופה המקבילה  %7.4 -כ

 

 זרים מזומנים ונזילותת  .ד

אלפי  11,209ש"ח לעומת סך של  אלפי  04,032תרות המזומנים של החברה לתאריך הדוח הסתכמו לסך של י

אלפי ש"ח נובעת מפעילות שוטפת ופעילות השקעה של  000,42. הירידה בסך 4300 ,בדצמבר 00ח ליום "ש

 החברה.

 

 מקורות מימון  .ה

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

 אינה נזקקת למסגרות אשראי בבנקים. הלוואות מכל מקור שהוא והיא

 

 תזרים מזומנים חזוי  .ו

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

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

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

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

 הקרוב הינו מזערי.

 

 גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד   .ז

הולצמן, מוסמך -וזנבלוםהמבקר הפנימי של החברה הינו רו"ח אורי הולצמן, שותף במשרד רו"ח ר .0.ז

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

, כפי שאושר על ידי דירקטוריון החברה 4302 -ו 4300תקציב השעות השנתי של מבקר הפנים לשנים  .4.ז

 שעות בהתאמה.  0,033 -שעות  ו 0,313הנו 

 

 ידיווח על הבקרה הפנימית לגבי הדיווח הכספ  .ח

 -של ה 232נהלים ובקרות בהתאם לדרישות סעיף  4337החברה מיישמת החל מהדוחות הכספיים של שנת 

SOX Act ל 034. בנוסף מיישמת החברה נהלים בהתאם להוראות המפקח המבוססות על סעיף- Act SOX .

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

 המיפוי זוהו כל חותמי המשנה ותחומי אחריותם. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

על  מהפורס 4300נות. במהלך שנת כמודל בקרה מקובל בהתאם לתק COSO –החברה מיישמת את מודל ה 

מערכת כללים הכוללת מספר עדכונים ביחס למודל כפי שהיה עד כה. החברה נערכת  COSOידי ועדת 

 .4302 ,בדצמבר 00ליישום המודל המעודכן לדוחות הכספיים השנתיים ליום 
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 ניהול סיכונים  .ט
נתן, כלכלן בהשכלתו. בתקופת הדוח  האחראי על ניהול הסיכונים בחברה הינו עובד החברה, מר עמית בן

למעט החלטת הממשלה בהקטנת  לא חלו שינויים מהותיים בסיכונים שעלולים להשפיע על החברה
, כאמור לעיל , אשר תקטין את עתודות החברה ובכך את יכולת החברה להמשיך  4301הפרמיות לשנת 

ברה לעמוד בעתודה המינימלית בעסקיה בעקבות התרחשותם של אירועי נזק גדולים ואת יכולת הח
  בהתאם להוראות הפיקוח.

 

 יישום הוראות רשות החברות בנוגע לרישום זכות של החברה כלפי המדינה  .י
הכללה או אי הכללה או הכללה לא נכונה בדיווחי החברה ובדוח רואה החשבון המבקר או אי התייחסות או 

א ליצירת זכות כלשהי של החברה או צדדים הסתמכות וכו' בנוגע לדיווחים כאמור, לא תהיה אסמכת
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
 ה הכספיים של החברה.דירקטוריון החברה הוא האורגן המופקד על בקרת העל בחברה ועל אישור דוחותי

דירקטוריון החברה מינה מבין חבריו ועדת מאזן שתפקידה לדון בדוחות הכספיים ועל פי ממצאי דיון זה 
כמו גם לישיבת הדירקטוריון בה נדונים  ,לישיבות ועדת המאזןליתן המלצה לדירקטוריון בקשר לאישורם. 

ן המבקר של החברה, הנדרש לפרוש את ומאושרים הדוחות הכספיים, מוזמנים ונוכחים רואה החשבו
של הדוחות הכספיים והוא עומד לרשות  שעלו מתהליך הסקירה, היו כאלה, ככל שהממצאים העיקריים

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

, לרבות מנכ"ל החברה בחברההרלוונטיים נושאי המשרה  ועדת המאזן בוחנת, באמצעות הצגה מפורטת של
את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי, את ההערכות המהותיות והאומדנים וסמנכ"ל הכספים של החברה, 

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

 וי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה. שחלו בה ואת יישום עיקרון הגיל
 היבטים שונים של בקרה וניהול סיכונים המשתקפים בדוחות הכספיים.  בוחנתועדת המאזן 

כל החברים בוועדת המאזן הינם דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. לכל חברי הועדה ניסיון 
ון ונמצאו כמתאימים ליכולת לקרוא ולהבין דוחות ו/או השכלה מתאימים אשר נבחנו על ידי הדירקטורי

 כספיים. בתקופה שמאז אישור הדוחות הכספיים השנתיים לא מונו חברים נוספים לוועדה. 
המליצה ועדת המאזן לדירקטוריון החברה לאשר את הדוחות הכספיים של החברה,  4302, נובמברב 43ביום 
 . 4302, בספטמבר 03ליום 

 סרים לחברי הדירקטוריון מספר ימים לפני מועד אישורם. הדוחות הכספיים נמ
 

 :הרכב ועדת מאזן לבחינת הדוחות הכספיים
 

 פרופ' שלום יוסף הוכמן
 ואל לויטממר ש

 גב' אירה פרידמן
 מר אורי נעמתי

 מר יחיאל שמשוני
 
   

 פרופ' שלום יוסף הוכמן, 
 יו"ר הדירקטוריון

 דוד גינזבורג, מנכ"ל 

 

 .4302, נובמברב 49שור הדוחות הכספיים: אריך אית
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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(

 4339 -התשס"ח 

 
 
 

  

 

 

 

לא חלו שינויים שהשפיעו באופן מהותי או  4302, בספטמבר 03ה החודשים המסתיימים ביום תשעבתקופה של  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4302, נובמברב 49

 פרופ' שלום יוסף  הוכמן,  
 יו"ר הדירקטוריון

   

   4302, נובמברב 49

 דוד גינזבורג, מנהל כללי  

   

   4302, נובמברב 49

 דוד בכר, סמנכ"ל כספים  
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 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

 

 דוחות כספיים ביניים

 

 4302, ספטמברב 03ליום 
 

 בלתי מבוקרים



 

 
 
 
 

 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 

 4302, בספטמבר 03ליום ביניים דוחות כספיים 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

  
 דף  
   

 4  סקירת דוחות כספיים ביניים
   

 0-9  הצהרות המנהלים
   

 1-7  דוחות על המצב הכספי
   

 03  רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות על 
   

 00  דוחות על השינויים בהון 
   

 04-00  דוחות על תזרימי המזומנים
   

 02-41  ביניים באורים לדוחות הכספיים
   
 42-03  ביניים וחות הכספייםנספחים לד 

   
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
 קלאות בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בח 

 
 

 מבוא
 

החברה(, הכולל את הדוח התמציתי  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן 
ואת הדוחות התמציתיים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון  4302בספטמבר,  03על המצב הכספי ליום 

ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים  ותזרימי המזומנים לתקופות של תשעה
"דיווח כספי לתקופות  - IAS 34לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

פיננסיים  ביניים" ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים
חוזרי רשות ול 0791 -ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה00סעיף ובהתאם להוראות  0710-)ביטוח(, התשמ"א

 אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו.. החברות הממשלתיות
 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  -ת רואי חשבון בישראל של לשכ 0ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
בעיקר מורכבת מבירורים, הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

מת סקירה הינה מצומצ. עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים
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 

 חוות דעת של ביקורת.
 

 חישוב העתודה לביטוח נזקי טבע
 

תודה לביטוח נזקי טבע בחקלאות מחושבת בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, )חישוב עתודות הע
 .IFRS-, אשר אינה עומדת בקנה אחד עם הנחיות תקני ה4300-ביטוח בביטוח כללי(, התשע"ג

 
 מסקנה

 
סבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו ל פרט לאמור לעיל, בהתבסס על סקירתנו,

בהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח ו IAS 34מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
ב לחוק 00ובהתאם להוראות סעיף  0710 -על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

 ולחוזרי רשות החברות הממשלתיות. 0791 -ההחברות הממשלתיות, התשל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
 ,3 עמינדב 'רח
  6076073אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   
 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  4302בנובמבר,  49



0 

 

 *( הצהרת יו"ר הדירקטוריון
 
 

 
 מצהיר כי:שלום יוסף הוכמן,  'פרופ אני,

 
של שנת רבעון השלישי להחברה(  -לן של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )לההדוחות הכספיים בחנתי את  .0

 הדוחות(. -להלן ) 4302
 
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר  .4

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

 
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים  .0

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

 
אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך  .2

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

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

 הערכתנו העדכנית ביותר:
 

עתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקבי 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.

 החברה.בבקרה הפנימית על דיווח כספי של 
 

 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 רבעון השלישי להחברה(  -בחנתי את הדוחות הכספיים של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן  .0

 הדוחות(. -להלן ) 4302
 
ר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהתאם לידיעתי ולאח .4

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

 
הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים  בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות .0

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

 
להתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ו .2

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

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

 הערכתנו העדכנית ביותר:
 

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

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

 בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
 

 ן.פי כל די-אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על
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 *( הכספים של החברה סמנכ"להצהרת 

 
 

 אני, דוד בכר, מצהיר כי:
 
של שנת רבעון השלישי להחברה(  -בחנתי את הדוחות הכספיים של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן  .0

 הדוחות(. -להלן ) 4302
 
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר  .4

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

 
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים  .0

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

 
אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך  .2

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

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

 הערכתנו העדכנית ביותר:
 

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

 
מהותית, בה מעורבים מנהלים או עובדים אחרים שיש להם תפקיד  כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה 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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 *( הצהרת המנהל הכללי

 

 אני, דוד גינזבורג, מצהיר כי:

 
רבעון השלישי ל( חברת הביטוח - בע"מ )להלן קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאותהשל  כספייםה ותאת הדוח בחנתי .0

 הדוחות(. -להלן ) 4302של שנת 
 
בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית  .4

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

 
בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .0

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

 
טוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי אני ואחרים בחברת הבי .2

 -ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת הביטוח; וכן
 

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

 במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
 

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

 ;המפקח על הביטוחשבונאות מקובלים ולהוראות ח
 
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  נוכחירה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעון הגילינו בדוח כל שינוי בבק ( ד)

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

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

 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( 
לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של חברת הביטוח 

 -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. 

 
 

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

 

   
   

 מנהל כללי - דוד גינזבורג  4302בנובמבר,  49 תאריך:
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 *( הכספים סמנכ"להצהרת 

 

 אני, דוד בכר, מצהיר כי:

 
רבעון השלישי ל( חברת הביטוח - בע"מ )להלן קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאותהשל  כספייםה ותאת הדוח בחנתי .0

 הדוחות(. -להלן ) 4302של שנת 
 
בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית  .4

לתקופה  ו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחסהנחוץ כדי שהמצגים שנכלל
 המכוסה בדוח.

 
בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .0

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

 
טוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי אני ואחרים בחברת הבי .2

 -ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת הביטוח; וכן
 

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

 במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
 

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

 ;המפקח עך הביטוחשבונאות מקובלים ולהוראות ח
 
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  נוכחירה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעון הגילינו בדוח כל שינוי בבק ( ד)

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

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

 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( 
לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של חברת הביטוח 

 -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. 

 
 

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

 

 

   
   

 כספיםה סמנכ"ל - דוד בכר  4302בנובמבר,  49 תאריך:
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

1 

 

 דוחות על המצב הכספי
 
 

 נכסים
 

 
  

 
 ליום

  בספטמבר 03
 ליום

 בדצמבר 00
    4302  4300  4300 
 רמבוק  בלתי מבוקר    
 ש"חאלפי   נספח  
         

 0,243  0,031  0,122    נכסים לא מוחשיים
         

 0,212  0,209  0,121    נכסי מסים נדחים
         

 9,741  1,302  9,272    רכוש קבוע
         

 42,971  -  0,321    נכסי ביטוח משנה 
         

 294  279  200    נכסי מסים שוטפים
         

 230  0,013  9,022    חייבים ויתרות חובה
         

         פרמיות לגבייה:
         
 49,929  42,041  40,193    מגדלים ומועצות 
 -  01,024  01,291    החשב הכללי -האוצר  
         

       א'  השקעות פיננסיות:
         
 104,740  107,127  42297,9    נכסי חוב סחירים 
 04,922  01,717  04,411    נכסי חוב שאינם סחירים 
 0,740  -  0,037    מניות   
 009,207  002,421  000,320    אחרות 
         

 219,337  290,912  242,027    סה"כ השקעות פיננסיות
         

 11,209  41,400  04,032    מזומנים ושווי מזומנים
         

 137,173  927,322  943,931    סך כל הנכסים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

7 

 

 דוחות על המצב הכספי
 
 

 הון והתחייבויות
 
 

 
  

 
 ליום

  בספטמבר 03
 ליום

 בדצמבר 00
    4302  4300  4300 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 ש"חאלפי   נספח  
         

         הון 
         

 2,222  2,222  2,222    הון מניות
 4,421  4,021  4,240    יתרת עודפים

         
 1,274  1,174  1,129    סך כל ההון 

         
         

         התחייבויות
         

 244,212  221,907  202,322  ד'  עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות
         

 009,101  27,227  12,320  ג',ד'  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
         

 0,102  0,120  4,313    התחייבויות בשל הטבות לעובדים
         

 07,211  43,140  40,222    זכאים ויתרות זכות
         

 130,071  923,294  900,120    סך הכל ההתחייבויות
         

 137,173  927,322  943,931    סך כל ההון וההתחייבויות
 
 
 
 

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 
 
 
 
 
 
 

       4302בנובמבר,  49
 דוד בכר  דוד גינזבורג  שלום יוסף הוכמן 'פרופ  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 כספים סמנכ"ל  מנהל כללי  יוןרקטורדייו"ר ה  
 



 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

03 

 

 על רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות 
 

    

 
 שהסתיימו חודשים 7-ל

  בספטמבר 03 ביום

 
 שהסתיימו  חודשים 0-ל

  בספטמבר 03 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

    4302  4300  4302  4300  4300 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 (למניה נתוני רווחלמעט ) ש"חאלפי   נספח  

           ב'  -פרמיות שהורווחו ברוטו
 024,002  00,019  01,324  031,720  001,491    מחקלאים 

 024,313  00,071  24,940  003,931  047,302    השתתפות הממשלה
             
    422,417  407,210  13,910  22,911  412,072 
             

 41,001  2,142  9,022  40,230  40,190    פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
             

 412,317  17,717  90,207  071,421  444,201    פרמיות שהורווחו בשייר
             

 23,371  02,131  00,110  49,401  02,137    הכנסות מהשקעות, נטו והכנסות מימון
             

 472,019  92,922  19,494  441,210  412,749    סך הכל הכנסות

             
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 007,290  22,270  29,292  432,139  401,302  ג'  ביטוח 
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 

 42,971  -   (0,030)  -  00,313    ביטוח ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 002,191  22,270  21,791  432,139  442,712    ביטוח בשייר 
             

 1,047  0,330  0,000  0,113  0,411    הוצאות שיווק
  43,221  2,211  2,100  01,224  02,401    הוצאות הנהלה וכלליות

             
 023,211  13,010  12,707  440,147  422,292    סך הכל הוצאות

             
רווח )הפסד( לפני העברה מעתודות 

 (22,471)  42,200  04,000  0,212  04,210     )לעתודות(
             

העברה מעתודות ביטוח )לעתודות ביטוח( 
 22,124  (42,121)  (00,944)  (0,200)  (00,191)    נזקי טבע בחקלאות

             
 122  21  200  420  191    רווח לפני מסים על ההכנסה

  071  (02)  414  94  071    מסים על ההכנסה )הטבת מס(

             
 022  20  017  090  213    סך הכל רווח נקי 

             
             כולל אחר: הפסד
 להטבה תוכניות גיןב אקטוארי הפסד

  (009)  -   (273)  -   (273)    מוגדרת 
     24  -      011  -      011    הטבת מס בגין רכיבים של הפסד כולל אחר

             
 (91)  -  (031)  -  (031)    כולל אחר, נטו הפסדסה"כ 

 490  20  12  090  091    סה"כ הרווח הכולל
             למניה:רווח 

 3.03  3.34  3.0  3.31  3.02    (ש"חלמניה )ברווח  
 
 

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

00 

 

 דוחות על השינויים בהון 

 

 הון מניות  
יתרת  

 עודפים
 

 סה"כ
 אלפי ש"ח  
       

 41,27  4,421   2,222  ()מבוקר 4302בינואר,  0יתרה ליום 
       

 213  213  -  רווח נקי
       הפסד כולל אחר:

 (273)  (273)  -  מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי הפסד
 011  011  -  הטבת מס בגין רכיבים של הפסד כולל אחר

       
 (031)  (031)  -  סה"כ הפסד כולל אחר, נטו

       
 091  091  -  רווח כולל סה"כ 

       
 1,129  4,240  2,222  )בלתי מבוקר( 4302, בספטמבר 03יתרה ליום 

       
 240,1  799,0  2,222  ()מבוקר 4300בינואר,  0יתרה ליום 

       
 090  090  -  רווח כולל 

       
 1,174  4,021  2,222  )בלתי מבוקר( 4300, ספטמברב 03יתרה ליום 

       
 1,100  4,027  2,222  מבוקר(בלתי ) 4302, ייולב 0יתרה ליום 

       
 017  017  -  רווח נקי

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

 011  011  -  הטבת מס בגין רכיבים של הפסד כולל אחר
       

 (031)  (031)  -  סה"כ הפסד כולל אחר, נטו
       

 12  12  -  רווח כולל סה"כ 
       

 1,129  4,240  2,222  )בלתי מבוקר( 4302, בספטמבר 03יתרה ליום 
       

 1,100  4,319  2,222  מבוקר(בלתי ) 4300, יוליב 0יתרה ליום 
       

 20  20  -  רווח כולל 
       

 1,174  4,021  2,222  )בלתי מבוקר( 4300, ספטמברב 03יתרה ליום 
       
       

 1,240  0,799  2,222  )מבוקר( 4300בינואר,  0יתרה ליום 
       

 022  022  -  רווח נקי
       הפסד כולל אחר:

 (009)  (009)  -  מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי הפסד
 24  24  -  הטבת מס בגין רכיבים של הפסד כולל אחר

       
 (91)  (91)  -  "כ הפסד כולל אחר, נטוסה
       

 490  490  -  רווח כולל סה"כ 
       

 1,274  4,421  2,222  )מבוקר( 4300בדצמבר,  00יתרה ליום 

       
 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

04 

 

 דוחות על תזרימי המזומנים

 

    

 
 תיימושהס חודשים 7-ל

  בספטמבר 03 ביום

 
 שהסתיימו חודשים 0-ל

  בספטמבר 03 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

    4302  4300  4302  4300  4300 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 ש"חאלפי   נספח  
             
             

 02,011  (2,919)  9,202  242  (42,732)  א  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
             

             תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
             

 (121)  (241)  (134)  (220)  (170)    רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 (001)  (13)  (74)  (404)  (004)    רכישת רכוש קבוע 

              
ששימשו לפעילות מזומנים נטו 

 (0,433)  (131)  (172)  (291)  (0,431)    השקעה 
             

במזומנים ושווי  (ירידהעליה )
 04,711  (1,471)  9,343  (427)  (42,000)    מזומנים

             
מזומנים ושווי מזומנים יתרת 

 224,41  03,131  41,412  41,224  209,11    התקופהלתחילת  
             

 מזומנים  מזומנים ושווייתרת 
 209,11  41,400  04,032  41,400  04,032    התקופהלסוף  
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 



 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

00 

 

 דוחות על תזרימי המזומנים

 

  

 
 שהסתיימו חודשים 7-ל

  בספטמבר 03 ביום

 
 שהסתיימו חודשים 0-ל

  בספטמבר 03 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

  4302  4300  4302  4300  4300 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
           (0) תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת -ספח א נ
           

 022              61  017  090  213  רווח לתקופה
           

           ח והפסד:התאמות לסעיפי רוו
           

           רווחים, נטו מהשקעות פיננסיות:
           

 (927,01)  (9,402)   (9,917)      (00,344)   (23,471)     נכסי חוב סחירים
 (311,0)  (071)   (190)         (112)   (472)         נכסי חוב שאינם סחירים

 (22)  -  (119)         -  (325)         מניות
 (019,40)  (9,271)   (5,650)      (02,302)   (11,317)     השקעות אחרות

             
           פחת והפחתות:

           
 729   420    249           900    745          רכוש קבוע

 223   001    161           027    470          נכסים בלתי מוחשיים
           

בעתודות ביטוח נזקי טבע  (קיטוןגידול )
 (22,124)  42,121  30,035  0,200  11,578  בחקלאות

 032,944  (44,910)  (66,450)      02,110   (83,475)     גידול )קיטון( בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
    -    10,289         -    21,747      קיטון )גידול( בנכסי ביטוח משנה

 (42)  
(42,971) 

 (030)   16           07    44          התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 071   (02)    252             94    395          הוצאות מסים על ההכנסה

           
           שינויים בסעיפים מאזניים אחרים

                      
 00,040   029   (20,565)      01,149    76,944      , נטו של השקעות פיננסיות(רכישותמכירות )

 0,272   0,219    53,773      (1,332)   (12,478)     קיטון )גידול( בפרמיות לגבייה
 (037)   2,994    21,537      (111)   (6,963)      בחייבים ויתרות חובה)גידול( קיטון 
 0,710  (1,921)   (9,850)      (09,012)   (17,994)     בזכאים ויתרות זכות (קיטוןגידול )

           
 סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי

  מזומנים מפעילות שוטפת  
   

(44,572)  (01,211)       3,571   (1,020)  02,401 
           

מהלך התקופה מזומנים ששולמו והתקבלו ב
           עבור: 
           
 07,331   0,077    3,331        01,201    18,668      ריבית שהתקבלה 
 (193)  (093)       (117)         (211)   (004)   מסים ששולמו 
 403  -     -      -      -            מסים שנתקבלו 
 742   412    470           910    830          דיבידנד שהתקבל 

           
      19,186   01,720       3,684   0,001  07,190 
           

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו
 02,011  (2,919)  9,202  242  (42,732)  לפעילות( שוטפת 
 

 יניים.ב הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



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

 
 

02 

 

 לליכ -: 0אור ב
 

ולתקופות של תשעה  4302בספטמבר,  03דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  א. 
דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה  -ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך )להלן 

שהסתיימה באותו ולשנה  4300בדצמבר,  00בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים(. -תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן 

 
, ולפיכך כפופה 0791-החברה הינה חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה ב.

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

טוח(, ירותים פיננסיים )ביקוח על שיטוח, כפופה החברה להוראות חוק הפיבנוסף, כחברת ב
 פיו.-והתקנות שהותקנו על 0710-התשמ"א

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

 ישראל.
   

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 4באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים א.
 

הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים 
מעט "דיווח כספי לתקופות ביניים", ל - 02לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 

מדידת העתודה בגין נזקי טבע בחקלאות המחושבת בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
בקנה אחד עם  עומדת אינהואשר  4300-)ביטוח(, )חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי(, התשע"ג

, ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק IFRS-הנחיות תקני ה
ב לחוק 00, ובהתאם להוראות לסעיף 0710-קוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"אהפי

 ולחוזרי רשות החברות הממשלתיות. 0791 -החברות הממשלתיות, התשל"ה
 

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

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

 
 מכשירים פיננסיים: הצגה, בדבר קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות – IAS 04 -תיקונים ל

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

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

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

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

 לפקיעתה.
 

 ההשפעה של יישום התיקונים על החברה לא היתה מהותית.
 
 

 חדש בתקופה שלפני יישומו IFRSגילוי לתקן ג.      
 

7 IFRS  מכשירים פיננסיים 
 

בדבר גילוי לתקני  4300בדצמבר,  00בדוחות הכספיים השנתיים ליום  4בהמשך לאמור בבאור 
IFRS 7י יישומם לעניין חדשים בתקופה שלפנ IFRS פרסם ה 4302, בחודש יולי-IASB  את

מכשירים פיננסיים )להלן: התקן הסופי(, הכוללת את   7IFRSהגרסה הסופית והמלאה של 
 הנושאים הבאים: סיווג ומדידה, ירידת ערך וחשבונאות גידור. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 4באור 
 

 )המשך( ש בתקופה שלפני יישומוחד IFRSגילוי לתקן  ג.
 

השינויים העיקריים בין התקן הסופי לבין השלבים של התקן, שפורסמו עובר לפרסום התקן 
 הסופי, הינם:

 
 סיווג ומדידה 

התקן הסופי כולל קטגוריה נוספת לסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים המהווים מכשירי חוב. 
(, FVOCIימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר )נכסים פיננסיים המסווגים לקטגוריה זו י

וההפרשים שנזקפו לרווח הכולל האחר כאמור יסווגו מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים 
ספציפיים, כגון בעת גריעת הנכס. יצוין שהכנסות מימון, הפרשי שער והפסדים מירידת ערך בגין 

ג לקטגוריה זו אפשרי עבור מכשירי חוב נכסים פיננסיים כאמור יוכרו ברווח או הפסד. הסיוו
 במצטבר: המקיימים את המבחנים הבאים,

על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסוימים, לקבל תזרימי 
 .מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן

בות את תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים היא גם לגמודל עסקי שמטרתו הנכס מוחזק במסגרת 
 ממנו וגם לממשו.

 
 ירידת ערך

בתקן הסופי נכלל נושא ירידת ערך נכסים פיננסיים, אשר קובע את מודל הפסדי האשראי 
שהוא מודל הפסדי אשראי שהתהוו. מודל הפסדי  IAS 07-הצפויים וזאת חלף המודל הקיים ב

וים מכשירי חוב שנמדדים בעלות מופחתת או בשווי האשראי הצפויים מיושם על נכסים המהו
הוגן דרך רווח כולל אחר וכן על סעיף הלקוחות. המודל מציג גישה כללית וגישה פשוטה יותר 

 לחישוב ירידת הערך:
 

 גישה כללית:
( שיתכן שיתרחשו בתקופה של defaultיש להכיר בהפסדי אשראי כתוצאה מאירועי כשל אשראי )

בים, וזאת בתנאי שלא חלה עליה משמעותית בסיכון האשראי מאז מועד החודשים העוק 04
ההכרה לראשונה במכשיר. לעומת זאת, אם התרחשה עליה משמעותית בסיכון האשראי מאז 
מועד ההכרה לראשונה במכשיר, יש להכיר בהפרשה להפסד בגין הפסדי האשראי הצפויים 

 תו מכשיר.להתרחש במשך יתרת אורך החיים של החשיפה בגין או
 

גישה פשוטה יותר )חלה במקרים מסוימים ולגבי קבוצות מסוימות של נכסים בלבד, לרבות 
 סעיף הלקוחות(:

לפי גישה זו יש להכיר בהפסדי האשראי הצפויים להתרחש במשך יתרת אורך החיים של 
רה החשיפה בגין אותו מכשיר, ללא כל קשר להתרחשות שינויים בסיכון האשראי מאז מועד ההכ

 לראשונה במכשיר.
 

התקן הסופי ייושם למפרע, בכפוף להקלות מסוימות שנקבעו בו, החל מהדוחות הכספיים 
 .או לאחריו. אימוץ מוקדם אפשרי 4301בינואר,  0לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

 
 

 עונתיות ד.       
 

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

 תקופת הביטוח.פני פריסה של ההכנסה על 
  

במרכיבי ההוצאות האחרים, כגון תביעות, ובמרכיבי ההכנסות האחרים, כגון הכנסות מהשקעות, לא 
 . תוצאות החברהיימת עונתיות מובהקת בקיימת עונתיות מובהקת, ולכן גם לא ק
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 4באור 
 
 שיעורי השינוי שחלו במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין היציג של הדולר )ארה"ב( .ה
 

 שער חליפין      
 יציג של  מדד המחירים לצרכן  

 הדולר ארה"ב  מדד ידוע  מדד בגין  

    %   
       

       חודשים שהסתיימו ביום: לתשעה
       
 2.1  3.0  (3.0)  4302בספטמבר,  03
       
 (1.0)  4.3  0.1  4300, בספטמבר 03
       

       לשלושה חודשים שהסתיימו ביום:
       
 9.1  3.0  (3.0)  4302, בספטמבר 03
       
 (4.4)  0.0  3.1  4300, בספטמבר 03

       
 (9.3)  0.7  0.1  4300בדצמבר,  00ימה ביום ילשנה שהסת
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 מגזרי פעילות -: 0באור 
 

מגזרי פעילות עיקריים: מגזר ביטוח כללי ומגזר אחר המתייחס להשקעות פיננסיות  4-החברה פועלת ב 
 המוחזקות כנגד ההון העצמי של החברה. 

 
 תוצאות הפעילות לפי מגזרים    

 

  
 שהסתיימו ביום חודשים 7-ל

 4302בספטמבר,  03

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 417,422  -  417,422  פרמיות שהורווחו ברוטו
 190,40  -  190,40  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 201,444  -  201,444  בשיירפרמיות שהורווחו 

       
 137,02  011  042,02  הכנסות מהשקעות, נטו והכנסות מימון

       
 749,412  011  124,412  סך הכל הכנסות

       
 302,401  -  302,401  ברוטו ,תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי        
 00,313  -  00,313  ביטוחבהתחייבויות בגין חוזי  
       

 712,442  -  712,442  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
       

 411,0  -  411,0  הוצאות שיווק
 401,02  -  401,02  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 292,422  -  292,422  סך כל ההוצאות

       
 04,210  011  04,321  ודותעתלפני העברה לרווח 

       
 (00,191)  -  (00,191)  עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותלהעברה 

       
 191  011  273  רווח לפני מסים על ההכנסה

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

       
 011  011  -  לפני מסים על ההכנסה כוללרווח 

       
 4302, בספטמבר 03התחייבויות בגין חוזי ביטוח, ליום 

       )בלתי מבוקר(: 
 322,202  -  322,202  עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות

 320,12  -  320,12  ברוטוסה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח, 
       

 049,211  -  049,211  ברוטו
 321,0  -  132,0  בניכוי ביטוח משנה

       
  397,211  -  397,211 
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 0באור 
 

 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים    
 

  
 חודשים שהסתיימו ביום 7-ל

 4300בספטמבר,  03

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 407,210  -  7,21040  פרמיות שהורווחו ברוטו
 40,230  -  40,230  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 071,421  -  071,421  בשיירפרמיות שהורווחו 

       
 49,401  420  42,774  הכנסות מהשקעות, נטו והכנסות מימון

       
 441,210  420  441,423  סך הכל הכנסות

       
 432,139  -  432,139  י בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשיירתשלומים ושינו

              
 0,113  -  0,113  הוצאות שיווק

 01,224  -  01,224  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 440,147  -  440,147  סך כל ההוצאות
       

 0,212  420  0,200  רווח לפני העברה לעתודות
       

 (0,200)  -  (0,200)  לעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותהעברה 
       

 420  420  -  רווח לפני מסים על ההכנסה
       

 420  420  -  לפני מסים על ההכנסה כוללרווח 
       

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח, ברוטו 
       )בלתי מבוקר(: 4300בספטמבר,  03ליום  

 221,907  -  221,907  נזקי טבע בחקלאות עתודות ביטוח בגין
 27,227  -  27,227  ברוטוסה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח, 

  901,231  -  901,231 
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 )המשך( מגזרי פעילות  -: 0באור 
 

 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים    
 

  
 חודשים שהסתיימו ביום 0-ל

 4302בספטמבר,  03

   

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 783,80  -  783,80  פרמיות שהורווחו ברוטו
       

 ,3647  -  ,3647  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
       

 207,90  -  207,90  בשיירפרמיות שהורווחו 
       

 110,00  040  904,00  הכנסות מהשקעות, נטו והכנסות מימון
       

 494,19  040   010,19  סך הכל הכנסות
       

 292,29  -  292,29  ברוטו ,תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
       

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 
 (0,030)  -  (0,030)  בגין חוזי ביטוח 
       

 791,21  -  791,21  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשיירתשלומים ושינוי 
       

 000,0  -  000,0  הוצאות שיווק
 100,2  -  100,2  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 707,12  -  707,12  סך כל ההוצאות

       
 04,000  040  04,404  עתודותללפני העברה רווח 

       
 (00,944)  -  (00,944)  נזקי טבע בחקלאותעתודות ביטוח להעברה 

       
 200  040  273  רווח לפני מסים על ההכנסה

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

       
 040  040  -  רווח כולל לפני מסים על ההכנסה
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 )המשך( מגזרי פעילות  -: 0באור 
 

 )המשך( וצאות הפעילות לפי מגזריםת    
 

  
 חודשים שהסתיימו ביום 0-ל

 4300בספטמבר,  03

   

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 911,22  -  911,22  פרמיות שהורווחו ברוטו
 142,2  -  142,2  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 17,717  -  17,717  בשיירות שהורווחו פרמי

       
 131,02  21  923,02  הכנסות מהשקעות, נטו והכנסות מימון

       
 922,92  21  907,92  סך הכל הכנסות

       
 270,22  -  270,22  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

              
 330,0  -  330,0  הוצאות שיווק

 211,2  -  211,2  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 010,13  -  010,13  סך כל ההוצאות
       

 42,200  21  42,121  לפני העברה לעתודות רווח
       

 (121,42)  -  (121,42)  עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותלהעברה 
       

 21  21  -  הטבות מסלפני  רווח
       

 21  21  -  רווח כולל לפני הטבות מס
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 )המשך( מגזרי פעילות  -: 0באור 
 

 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים    
 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 4300בדצמבר,  00 

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 מבוקר  
 ח"אלפי ש  
       

 072,412  -  072,412  ו ברוטופרמיות שהורווח
 001,41  -  001,41  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 317,412  -  317,412  בשיירפרמיות שהורווחו 

       
 23,371  249  07,290  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

       
 472,019  249  471,903  סך הכל הכנסות

       
 007,290  -  007,290  לומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטותש

       
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 

 42,971  -  42,971  בגין חוזי ביטוח
       

 002,191  -  002,191  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
       

 1,047  -  1,047  שיווקהוצאות 
 43,221  -  43,221  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 023,211  -  023,211  סך כל ההוצאות

       
 (471,22)  249  (941,22)  עתודותמלפני העברה  רווח )הפסד(

       
 22,124  -  22,124  עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותמהעברה 

       
 122  249  009  מסים על ההכנסה רווח לפני

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

       
 249  249  -  רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

       
 4300בדצמבר,  00התחייבויות בגין חוזי ביטוח ליום 

       )מבוקר(: 
 244,212  -  244,212     עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות

 009,101  -  009,101  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
       

 923,342  -  923,342  ברוטוסה"כ 
       

 42,971  -  42,971  בניכוי ביטוח משנה
       
  901,447  -  901,447 



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

 
 

44 

 

  הון ודרישות הון  -: 2באור 
 
איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את  מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון א.

לדרישות הון הנקבעות על ידי  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 0771-מלי הנדרש ממבטח(, התשנ"ח)ביטוח( )הון עצמי מיני
 והנחיות המפקח:

 

 ליום  
03 

  בספטמבר
 ליום 

 בדצמבר 00
  4302  4300 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

     הון עצמי מינימלי:
     

 9,140  9,147  הסכום הנדרש על פי התקנות
 1,274  1,129  פי התקנות-הסכום המחושב על

     

 0,090  0,001  *( עודף
     

 
 ייעוד רווחים ודיבידנדים: *(
 

הכנסותיה  וכל על פי תקנון ההתאגדות, אסור לחברה לחלק רווחים או דיבידנד לחברים 
 ורכושה משמשים לביצוע מטרותיה.

 
הדירקטיבה  -)להלן  Solvency IIאימץ האיחוד האירופי נוסח מוצע לדירקטיבה  4339ביולי,  03ביום  .ג

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

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

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

 
האגף( מכתב  -פרסם אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר )להלן  4304בחודש ספטמבר 

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

 הדירקטיבה באירופה.
 

 4302עד  4304המכתב נוקב ברשימת דיווחים שחברות הביטוח תידרשנה להגיש לאגף בשנים  
ת ההון הנדרש מכל חברת ביטוח ובמקרה הצורך יחליט, שבעקבותיהם הממונה יבחן את נאותו

ולאחר הסדרת סמכויותיו, על דרישות הון נוספת )תוספת הון(. החלטות הממונה  4301במהלך שנת 
 על תוספת הון יתבססו על דיווחי החברות ועל איכות הממשל התאגידי וניהול הסיכונים בחברה.

 
ברה ועדה, כנדרש בחוזר המפקח. לאור מבנה ההון , מינה דירקטוריון הח4331בחודש אוקטובר 

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

 
אולם  QIS5בשלב זה ולעניין הדרישות הכמותיות פטר המפקח את החברה מהגשת תוצאות סקר 

 ין דרישות איכותיות ודרישות נוספות ככל שיהיו. חייב את החברה לעני
   החברה נערכת ליישום דרישות המפקח.

 



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

 
 

40 

 

 מכשירים פיננסיים -: 1באור 
 

 השקעות פיננסיות אחרות
 
 נכסי חוב שאינם סחירים .0

 4302בספטמבר,  03ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 130  130  בנקאייםפקדונות בתאגידים 
 171,04  912,00  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 030,00  04,411  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 

 
 4300בספטמבר,  03ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 790  722  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 02,433  01,301  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 09,090  01,717  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 
 4300 ,בדצמבר 00ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 233  271  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 00,222  04,422  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 02,322  04,922  ם סך הכל נכסי חוב שאינם סחירי

 
 

 שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .4
 

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  - 0רמה

 ם. פעיל למכשירים זהי
  שאינם בעקיפין או במישריןשווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים,  - 4רמה ,

 לעיל. 0כלולים ברמה 
  שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק  - 0רמה

 נצפים.
 

ת חובה ונכסי היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, פרמיות לגבייה, חייבים ויתרו
 מיסים שוטפים, תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.
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 )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 1באור 
 

 השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
 
 )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .4

 
 הנמדדים בשווי הוגן לפי הסיווגים כדלקמן:  הפיננסיים במכשיריםהחברה מחזיקה 

 
 

 4302בספטמבר,  03ליום   
 סה"כ  0רמה   4רמה   0רמה   
 בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
         

 297,942  -  -  297,942  נכסי חוב סחירים
 0,037  -  -  0,037  מניות

 000,320  -  -  000,320  אחרות
         

 200,172  -  -  200,172  סך הכל
 
 
 

 4300בספטמבר,  03ליום   
 סה"כ  0רמה   4רמה   0רמה   
 בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
         

 107,127  -  -  107,127  נכסי חוב סחירים
 002,421  -  -  002,421  אחרות

         
 211,979  -  -  211,979  סך הכל

 
 
 4300, דצמברב 00ליום   
 סה"כ  0רמה   4רמה   0רמה   
 מבוקר  
 ש"חאלפי   
         

 104,740  -  -  104,740  נכסי חוב סחירים
 0,740  -  -  0,740  מניות

 009,207  -  -  009,207  אחרות
         

 421,292  -  -  421,292  סך הכל
 

 
 

 טכניקות הערכה
 

השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסים מוסדרים נקבע על ידי מחירי 
בתאריך הדיווח. בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל, השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש  השוק

בשיטות הערכה. שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק, 
התייחסות לשווי השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו, היוון תזרימי מזומנים או שיטות 

 הערכה אחרות. 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 1 באור
 

 )המשך( השקעות פיננסיות אחרות
 
 )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .4
 

 שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן
 

השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן ניתן לצרכי באור בלבד  
וון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם. שערי ההיוון מתבססים בעיקרם הי נקבעים באמצעות

על 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 

ל ידי משרד האוצר, להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי שזכתה במכרז, שפורסם ע
 ריבית לגופים מוסדיים.

 
ו' לדוחות הכספיים השנתיים, יצוין כי בהתאם למכתב שפרסם 1בקשר לכך ובהמשך לאמור בבאור  

להכריז על חברת מרווח הוגן בע"מ  המכרזים תהחליטה ועד, 4302 ספטמבר בחודשמשרד האוצר 
הוגן"( כזוכה במכרז. כמו כן צויין במכתב כי על לוחות הזמנים להטמעת מודל מרווח הוגן )"מרווח 

  מעודכן תצא הודעה נפרדת.
אין ביכולת החברה להעריך את השפעת השינוי הצפוי במתודולוגיה על השווי ההוגן של  זה בשלב 

 נכסי חוב לא סחירים והאם תהיה השפעה כאמור.
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 ות פיננסיותפירוט השקע -נספח א': 
 

 הרכב השקעות פיננסיות  א.
 

 4302בספטמבר,  03ליום   

  

בשווי  נמדדים
הוגן דרך רווח 

  והפסד
הלוואות 
 סה"כ  וחייבים

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 297,942  -  297,942  )ב'(נכסי חוב סחירים 
 411,04  411,04  -  )ג'( נכסי חוב שאינם סחירים

 0,037  -  0,037  (מניות )ד'
 000,320  -  000,320  )ה'( אחרות

       
 027,242  411,04  172,200  סה"כ

       
 
 

 4300בספטמבר,  03ליום   

  

בשווי  נמדדים
הוגן דרך רווח 

  והפסד
הלוואות 
 סה"כ  וחייבים

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 07,1271  -  107,127  )ב'(נכסי חוב סחירים 
 01,717  01,717  -  )ג'( נכסי חוב שאינם סחירים

 002,421  -  002,421  )ה'( אחרות
       

 290,912  01,717  211,979  סה"כ
       

 
 

 4300בדצמבר,  00ליום   

  

בשווי נמדדים 
הוגן דרך רווח 

  והפסד
הלוואות 
 סה"כ  וחייבים

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       
 104,740  -  104,740  )ב'(וב סחירים נכסי ח

 04,922  922,04  -  )ג'( נכסי חוב שאינם סחירים
 0,740  -  0,740  מניות )ד'(

 009,207  -  009,207  )ה'( אחרות
       

 219,337  922,04  292,421  סה"כ
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 )המשך( פירוט השקעות פיננסיות -נספח א': 
 

 סחירים נכסי חוב  ב. 
 

 בספטמבר 03ליום  
 ליום  

 בדצמבר 00
  4302  4300  4300 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       שיועדו הפסדובשווי הוגן דרך רווח  נמדדים
       :בעת ההכרה לראשונה 

       
 032,372  471,400  499,171  אגרות חוב ממשלתיות

       
 442,149  442,001  430,147  ת שאינן ניתנות להמרהאגרות חוב אחרו

       
 104,740  107,127  297,942  סך הכל נכסי חוב סחירים

 
 

 נכסי חוב שאינם סחירים  ג. 
 

 מוצגים כהלוואות וחייבים: 
 
 4302בספטמבר,  03ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 130  130  בתאגידים בנקאייםפקדונות 
 171,04  912,00  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 030,00  04,411  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 
 
 

 4300בספטמבר,  03ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 790  722  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 02,433  01,301  י סחירותאגרות חוב בלת

     
 09,090  01,717  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 
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 )המשך( פירוט השקעות פיננסיות -נספח א': 
 

 )המשך( נכסי חוב שאינם סחירים ג.
 

 
 4300 ,בדצמבר 00ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 233  271  םפקדונות בתאגידים בנקאיי
 00,222  04,422  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 02,322  04,922  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 

 מניות ד.
 

  
 בספטמבר 03ליום   

 ליום  
 בדצמבר 00

  4302  4300  4300 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

בעת בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו  נמדדות
     ההכרה לראשונה: 

  

       
 0,740  -  037,0  מניות

       
 0,740  -  037,0  מניותסך הכל 

 
 
 

 השקעות פיננסיות אחרות ה.
 

 
 

 בספטמבר 03ליום  
 ליום  

 בדצמבר 00
  4302  4300  4300 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       סחירות
       

  שיועדו דרך רווח והפסד מוצגות בשווי הוגן
     בעת ההכרה לראשונה: 

  

       
 042,414  040,107  009,113  תעודות סל

 9,949  9,079  1,340  תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
 292  914  909  קרנות השקעה

 2,902  2,923  2,210  מוצרים מובנים
       
  000,320  002,421  009,207 
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 שהורווחו ברוטו פרמיות   -ח ב':נספ
 

  
 החודשים שהסתיימו 7-ל

  בספטמבר 03ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 00

  4302  4300  4300 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

  9,756   9,132   6,490  מדגה
  26,302   07,944   21,061  פירות

  8,934   2,131   6,691  בקר
  39,500   47,422   36,079  ירקות

  17,821   00,070   9,228  לול
  5,562   2,079   4,083  אבוקדו

  3,349   4,274   2,011  צמחי נוי 
  3,096   4,242   2,282  בננות
  8,283   2,124   7,112  הדרים
  1,495   0,313   1,472  כותנה

  1,275   0,332   1,059  גפן היין
  7,596   2,013   6,721  פלחה

  2,317   0,902   1,879  בתי צמיחה
  464   029   349  משתלות
  911   932   629  זיתי שמן

  927   979   390  אגוזי אדמה
 220   443   236  כוורות

  464   021   356  בקר במרעה
  130   71   67  בקר אסונות במרעה

  3,712   0,904   3,949  סהביטוח הכנ - פלחה
 -  -   3,131  לול ניוקסל

       
 024,002  031,720  001,491  סך הכל מחקלאים

       
 024,313  003,931  047,302  השתתפות הממשלה

       
 412,072  407,210  422,417  שהורווחו ברוטו סך כל פרמיות

       
       ההרכב:
       מחקלאים:ו שהורווחפרמיות 

 09,123  00,101  01,090   אסונות טבע 
 042,492  71,031  79,032  נזקי טבע 

       
 024,002  031,720  001,491  מחקלאיםשהורווחו סך הכל פרמיות 

       
       השתתפות הממשלה: 

 90,012  11,019  94,934  פרמיות אסונות טבע 
 93,942  11,010  004,12  פרמיות נזקי טבע 

 024,313  003,931  047,302  סך הכל השתתפות הממשלה
       

 412,072  407,210  422,417  שהורווחו סך הכל פרמיות
 

 השתתפות הממשלה בפרמיות
נזקי ביטוח בגין 
 טבע 

נפי , למעט בע(זהה לאשתקד) 01%שיעור השתתפות הממשלה בפרמיות בגין ביטוח נזקי טבע הינו  -
)זהה  (13% -ל 23%עורי ההשתתפות משתנים לפי איזור הגידול )בין יביטוח הכנסה לפלחה שבו ש

סיכוני  ,בביטוח מבנים, בתי צמיחה .21%עור ההשתתפות הינו יבצמחי נוי בו שביטוח , ולאשתקד(
 ואש אין השתתפות ממשלה. כשל מערכות, גניבות 

ביטוח בגין 
 אסונות טבע

 )זהה לאשתקד(. 13%הממשלה בפרמיות בגין ביטוח אסונות טבע הינו שיעור השתתפות  -
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 תביעות  -נספח ג':
 

  

-תשלומים ל
חודשים  7

שהסתיימו 
 03ביום 

  בספטמבר

תביעות 
תלויות 

 ליום
  בדצמבר 00

תביעות 
 תלויות 

 ליום
  בספטמבר 03

 סה"כ תביעות 
חודשים שהסתיימו  7-ל

  בספטמבר 03ביום 

סה"כ 
תביעות 

ה לשנ
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 00

  4302  4300  4302  4302  4300  4300 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי  ש"ח  
             
             

 13,041  1,119  3,870  3,720  9,397  9,547  מדגה
 ,32356  29,107  54,549  18,294  7,089  43,344  פירות

 13,070  7,130  8,775  1,223  2,117  9,669  בקר
 140,461  20,100  53,671  8,913  76,633  121,391  ירקות 

 12,003  7,421  9,420  1,554  4,587  12,453  לול
 4,114  0,093  3,351  429  1,318  4,240  אבוקדו
 6,541  4,371  2,360  369  4,814  6,805  נויצמחי 
 4,584  0,014  30,037  3,500  3,198  29,735  בננות
 21,755  00,492  11,998  3,041  10,773  19,730  הדרים
 (355)  (097)  1,179  1,523  564  220  כותנה

 131  424  622  449  11  184  גפן היין
 18,413  02,900  20,383  36  1,466  21,813  פלחה

 11,811  1,109  1,741))  1,485  5,944  2,718  בתי צמיחה
 822  14  865  700  740  905  משתלות
 5,074  2,011  2,608  2,950  1,057  715  זיתי שמן

 1,508  0,193  354  100  250  504  אגוזי אדמה 
 2,448  0,190  2,468  845  942  2,565  בקר במרעה

 386  022  201  -  22  223  כוורות
 3,289  0,411  4,399  751  -  3,648  ביטוח הכנסה

 -  -  17,138  1,674  -  15,464  לול ניוקסל
             
  190,031  003,744  51,556  226,507  011,727  001,207 
             

הוצאות ישירות ועקיפות 
 42,412  01,101  11,527  2,507  2,202  15,636  בגין ישוב תביעות 
             

 007,290  432,139  238,034  54,063  009,101  321,509  סך הכל תביעות לתקופה

 

  
חודשים שהסתיימו  7 -ל

 בספטמבר 03ביום 

לשנה  
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 00

  4302  4300  4300 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       :תקופהסך הכל תביעות ל
       

 12,442  29,971  000,007  אסונות טבע
 411,227  009,337  042,701  נזקי טבע

       
  238,034  432,139  007,290 

 



 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
 כספיים בינייםנספחים לדוחות ה

 

00 

 

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח ועתודות ביטוח  -נספח ד':
 

 4302בספטמבר,  03ליום   

  ברוטו  
ביטוח 
 שייר  משנה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       ודות ביטוח:עת
 411,031  -  411,031  בגין נזקי טבע 

 041,992  -  041,992  בגין אסונות טבע
       

  322,202  -  322,202 
       תביעות תלויות:

 123,07  0,321  44,731  בגין נזקי טבע 
 00,011  -  00,011  בגין אסונות טבע

       
  12,320  0,321  301,10 
       

 397,211  0,321  049,211  ועתודות ביטוחסה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 
 
 4300בספטמבר,  03ליום   

  ברוטו  
ביטוח 
 שייר  משנה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       עתודות ביטוח:
 0001,00  -  0001,00  בגין נזקי טבע 

 000,242  -  000,242  בגין אסונות טבע
       

  221,907  -  221,907 
       תביעות תלויות:

 40,234  -  40,234  בגין נזקי טבע 
 41,429  -  41,429  בגין אסונות טבע

       
  27,227  -  27,227 

 901,231  -  901,231  ועתודות ביטוחסה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 

 
 4300בדצמבר,  00ליום   

  ברוטו  
יטוח ב

 שייר  משנה
 מבוקר  
 ש"חאלפי   

       עתודות ביטוח:
 414,000  -  414,000  בגין נזקי טבע 

 023,011  -  023,011  בגין אסונות טבע
       

  244,212  -  244,212 
       תביעות תלויות:

 74,303  42,971  002,141  בגין נזקי טבע 
 43,900  -  43,900  בגין אסונות טבע

       
  009,101  42,971  004,920 
       

 901,447  42,971  923,342  ועתודות ביטוחסה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 חלק ג'
 

 דוח ביצוע תקציב



 

 

 1-ג

 

 דוח ביצוע תקציב
 וואת התקציב להוצאות בפועלהש

 4302 בספטמבר 03חודשים שהסתיימו ביום  תשעהל

 
 

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

 413,0  431,0  211,4  רכישות  
       
       

 413,0  431,0  211,4  סה"כ  
 
       
       :צאות הנהלה וכלליותוה   ב.
       

 112  237,00  00,771  ות )כולל מס שכר(עלות שכר ונלו  .0
       
       

 12  720  777  וצאות רכבה  .4
       
       

 033  4,420  4,020  וצאות תפעול ה  .0
 
       

 044  201,0  923,0  מחשוב מעריכים יבוד נתונים, אחזקת מחשב,ע  .2
       
       

 049  794  0,477  ירותי חוץש  .1
       
  

072,01 
 

09,430 
 

    הנהלה וכלליות -ך הכל הוצאות מתוקצבותס     0,070
       

       סעיפים לא מתוקצבים:  .2
   (02)    שכ"ד               
   004    עדכון הפרשה לפיצויים וחופשה               

   44    מסופקיםאבודים והפרשה לחובות        
   4020    פחת        
    0,004   
       

   (413,4)    הוצאות מחלקת תביעות מתוך הנהלה וכלליות           
       
       סך הכל הוצאות הנהלה וכלליות    
   401,02    בדוחות הכספיים     
 
 
       

 .חודשים, למעט השקעות המוצג תקציב לשנה תשעה*( תקציב לתקופה של  



 

 

 2-ג

 

 
 עודף )חוסר(  הוצאה בפועל  )*( בהתקצי  
 

   
אלפי ש"ח 
   נומינליים

       :צאות שיווקוה   .ג
       

 070  001,4  4,137  עלות שכר ונלוות )כולל מס שכר(  .0
       

 70  021  220  רכב תוצאוה  .4
       

 190  914  0,011  וצאות שיווק ותפעולה  .0
       

 0,319  421,0  2,031  שיווק -ותסך הכל הוצאות מתוקצב  
              

       :סעיפים לא מתוקצבים  .4
   09    עדכון הפרשה לפיצויים וחופשה               

       
   0,411    בדוחות הכספיים סה"כ הוצאות שיווק     
       
       :צאות הערכת נזקיםוה   .ד
       

 10  0,041  0,232  מס שכר( עלות שכר ונלוות )כולל   .0
       

 49  079  242  הוצאות רכב  .4
       

 (142)  7,390  1,421  עלויות מעריכים קבלנים  .0
       

 002  101  294  הוצאות תפעול ושירותי חוץ  .2
               
 (112)  00,000  04,929  הערכת נזקים -סך הכל הוצאות מתוקצבות     
       

       עיפים לא מתוקצבים:ס .1
   41    עדכון הפרשה לפיצויים וחופשה  
   413,4    וכלליות הוצאות מחלקת תביעות מתוך הנהלה  

       
   202,01    כספיים הבדוחות  הערכה ותביעותסה"כ הוצאות   

 
 0,222  914,00  222,01   סך הכל הוצאות מתוקצבות  ה.
 
 

 תיותהסברים לסטיות מהו
 

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

  .לביצוע
 

 ינזבורג, מנכ"לדוד ג  יוןדירקטוריו"ר ה, שלום יוסף הוכמן 'פרופ
  

 
 4302, נובמברב 49 תל אביב,

 
 


