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 2015ר, בנובמב 26
ןוד ו י ר ו ט ק ר י ד ח  " 

ם  ו י 3ל ר  0 ב מ ט פ ס 2ב 0 1 5 

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

, בהתאם לחוק החברות 2015בספטמבר,  30הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד, לתקופה שנסתיימה ביום 

"(, לחוזרי רשות החברות הממשלתיות ת הממשלתיותחוק החברו)להלן: " 1975-הממשלתיות, התשל"ה

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

המפקח , ולחוזרי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון )להלן: "1998 -ביטוח )פרטי דין וחשבון(, התשנ"ח

ע הנדרש בהוראות חוזרי רשות החברות וחוזרי המפקח, בנוסף למידע "(. הדוח כולל את המידעל הביטוח

 הנדרש מגילוי בדבר אומדנים חשבונאים קריטיים.

 .2014הדוח נערך מתוך הנחה שבפני המעיין מצוי גם הדוח התקופתי המלא של החברה לשנת 

 

 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי חברה .א

עלת בתחום פעילות אחד, ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות , החברה פו2015 בספטמבר, 30נכון ליום 

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

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

 והחי. בישראל, כנגד נזקי טבע שונים בתחומי הצומח 

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

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

ה לא יעלה, בכל עת, העיקרי, ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות, ומותנה בכך שסך דמי הביטוח בענף ז

 מהסך הכולל של דמי הביטוח של החברה. החברה מקפידה לעמוד בדרישה זו.  10%מעל 

אלף לקוחות. הלקוחות העיקריים של החברה הנם חקלאיים פרטיים, חברות חקלאיות,  15 -לחברה כ

 המועצות החקלאיות וארגונים חקלאיים שונים. 

באמצעות מועצות הייצור והשיווק  -ם עיקריות: האחתהחברה פועלת למכירת ביטוחיה בשתי דרכי

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

 "( הינה לקוח עיקרי של החברה. הצמחים מועצתהמועצה לייצור צמחים ושיווקם )להלן: "

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

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  50%יסוד א' אחת של החברה, המקנה לה מדינת ישראל, מחזיקה מנית 

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

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

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

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

הממשלתיות ולהחלטות הממשלה, כפי שמתקבלות מעת לעת. לפירוט וזכויות המניות ראה בדוח 

 .1.1תיאור עיסקי התאגיד השנתי סעיף 

 1981-בנוסף, כחברת ביטוח, כפופה החברה גם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

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

 לתחומי פעילותה כמבטחת בתחום הביטוח הכללי בענף נזקי טבע בחקלאות.

 

 פוליסות הביטוח .1.א

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

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

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

 מיות ביטוח אסונות טבע בשיעור משתנה.בפרמיות ביטוח נזקי טבע  ובפר

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

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

הערכות חברות לגובה תקרת סכום התקציב השנתי שנקבעה לביטוח בהודעה זו, בהתבסס על 

הביטוח והתקציב העומד לרשותו באותה שנה לעניין זה. שיעור השתתפות המדינה בפרמיות 

תקרת התקציב לכל חברות  2014. בשנת 35%ביטוח נזקי טבע בשנים האחרונות עומד על 

 68.3מיליון ש"ח, כאשר החברה הגישה דרישה להשתתפות בסכום של  66הביטוח נקבעה על 

תאם לפוליסות שנמכרו באותה שנה ונרשמו הכנסות בדוחות בהתאם. משרד מיליון ש"ח בה

החקלאות נהג לתקצב סכומים נוספים מעבר לסכום שנקבע על מנת להשתתף באחוז 

 63.7הודיע משרד החקלאות לחברה, כי ישתתף בסכום של  2015ההשתתפות שקבע. בשנת 

שנקבע. לפיכך בוצעה בתקופה זו ולא בהתאם לאחוז ההשתתפות  2014מיליון ש"ח עבור שנת 

מיליון  4.6גריעה מהעתודה באמצעות רישום בסעיף נפרד של קיטון בהשתתפות הממשלה בסך 

 ש"ח עבור שנה זו. יובהר, כי החברה עודנה ממשיכה לדרוש סכום זה ממשרד החקלאות.  

ינה פורסמה הודעה מטעם משרד החקלאות, לפיה שיעור השתתפות המד 2014בחודש דצמבר 

מיליון  66בכפוף לתקציב המשרד שנקבע על  2015בפרמיות ביטוחי נזקי טבע יהיה זהה גם בשנת 

ש"ח לכל החברות ומתבסס על סיכומים בין משרד החקלאות ומשרד האוצר. במידה ובחוק 

יוקצב סכום נמוך יותר לעניין זה יופחת שיעור ההשתתפות בהתאמה. לפי  2015התקציב לשנת 

הינו  2015סכום השתתפות המדינה בפרמיות ביטוחי נזקי טבע הנדרש לשנת  הערכת החברה,

מיליון ש"ח. בהתאם לאישור הדירקטוריון, קול קורא של משרד  72-גבוה יותר ועומד על כ

החקלאות, ושיחות שהתנהלו עם משרד החקלאות, החברה ממשיכה למכור את פוליסות ביטוח 

. בהתאם לשיחות 35%משלתית בפרמיה בשיעור של בהנחת השתתפות מ 2015נזקי טבע בשנת 

שנוהלו, משרד החקלאות יפעל לתשלום מלא של השתתפות הממשלה בפרמיות בהתאם לאחוז 

שנקבע ושיידרש בפועל. בתקופת הדוח, נכללה השתתפות הממשלה בהתאם לשיעורים שנקבעו. 

 השתתפות הממשלה בפרמיות, נכללת בדוחות על בסיס מצטבר.     

לפיה השתתפות  2014פרסם משרד החקלאות תוספת להודעתו מדצמבר  2015במאי,  6 ביום

 .45%הממשלה במימון פוליסות ביטוח בענף צמחי נוי בלבד תעמוד על 
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ועד לגובה תקרת סכום התקציב השנתי  80%השתתפות המדינה בפוליסות אסונות טבע הינה  .2.א

ועד  2000שראל מידי שנה החל משנת שנקבע, בהתאם להסכמים שנחתמו בין החברה לממשלת י

מיליון ש"ח כאשר  75נקבע תקציב של  2013"(. בשנת הסכם אסונות טבע)להלן: " 2015שנת 

היקף הפרמיות אותם דרשה החברה מהמדינה ונרשמו בדוחותיה הכספיים, בהתבסס על אחוז 

מיליון ש"ח   91.5נקבע תקציב של  2014מיליון ש"ח. בשנת  82.9ההשתתפות שנקבע עמד על 

)כולל ביטוח מחלת הניוקאסל בלול( כאשר היקף הפרמיות אותם דרשה החברה מהמדינה 

מיליון ש"ח.  93.3ונרשמו בדוחותיה הכספיים, בהתבסס על אחוז ההשתתפות שנקבע עמד על 

החברה דורשת ממשרד החקלאות לתקצב את הסכומים שנדרשו בהתאם לאחוזי ההשתתפות 

ם שנים. מאחר וטרם תוקצבו הסכומים בוצעה הפחתה ברבעון זה שנקבעו בהסכמים לאות

 9.7מהעתודה בסעיף קיטון בהשתתפות הממשלה בפרמיות בגין הסכומים שטרם תוקצבו בסך 

 מיליון ש"ח. 

, התכוונה 2014באוקטובר,  7מיום  2015בנוגע לתקציב  2052בהתאם להחלטת הממשלה מספר 

ליון ש"ח מתקציב הממשלה בפרמיות במסלול אסונות מי 50הממשלה לבצע הפחתה בגובה של 

בין החברה לממשלה.  2015נחתם הסכם אסונות טבע לשנת  2015. בחודש יוני 2015טבע לשנת 

מגובה פרמיות הביטוח ובתקרת סכום של  80%בהתאם להסכם, המדינה תשתתף בשיעור של 

כם כולל שיפוי מובטח מיליון ש"ח כאשר יתרת הסכום יילקח מעתודות החברה. ההס 64.5

מיליון ש"ח במידה והחברה תרד מתחת לעתודות  27לחברה בסכום של החוסר בפועל עד 

. בנוסף החברה התחייבה לבצע פעולות שונות כתנאי להעברת 2017המינימום עד לסוף שנת 

ההשתתפות וכן התחייבה לספק לאוצר כל מידע שיתבקש. בתקופת הדוח, היקף השתתפות 

מיליון ש"ח , לפיכך נרשמה  71.1מיות שנרשם במסלול אסונות טבע עמד על סך של הממשלה בפר

מיליוני ש"ח מעתודת הביטוח של החברה הכלולה בסעיף קיטון בהשתתפות  6.6גריעה בגובה של 

 הממשלה בפרמיות בדוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר לתקופה.

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

באחוז השתתפות המדינה, צפוי לגרום לשינוי בהיקף הפוליסות הנמכרות לחקלאים והכנסות 

 החברה. 

במהלך התקופה חידשה החברה את ביטוחיה בהתאם לענפים הקיימים ונמכרו ביטוחים 

 בסיסיים דרך מועצות היצור והארגונים החקלאיים. 

החלה החברה לבטח ביטוח הכנסה לענף הפלחה. הביטוח מבטיח לחקלאים  2009בר בחודש דצמ

הכנסה מינימאלית לדונם המשתנה בהתאם לאזור הגידול בארץ. לביטוח זה ישנה השתתפות 

בהתאם לאזור הגידול וכן נקבעה תקרת ביטוח לכלל  80% -ל 40%ממשלה בפרמיה הנעה בין 

ר במחצית הראשונה של השנה ובהתאם לכך נפרסות המבוטחים. תקופת הביטוח הינה בעיק

 הכנסות החברה מביטוח זה. 

את ענף הלול כנגד מחלת מבטחת החברה במסגרת הסכם אסונות טבע  2014החל משנת 

בפקודת מחלות בעלי חיים  2013הניוקאסל. ביטוח זה נעשה בעקבות תיקון שבוצע במהלך שנת 

יתר מחריג את תחולת הפקודה במקרה בו קיים בשוק , אשר בין ה1985 -)נוסח חדש(, התשמ"ה 

 . הסדר ביטוחי נאות
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 ביטוח משנה

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

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

הן על ידי ו"( החשב הכללי)להלן: " במשרד האוצר על ידי החשב הכלליהן לחברה ניתן הביטוחי 

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

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

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

 :2015 -ו 2014להלן טבלת  ביטוח עוצר הפסדים שנרכשו על ידי החברה בשנים 

 

שיעור הנזקים  מבטחי משנה פוליסות
 מהפרמיות

שיעור כיסוי 
 2014בשנת 

שיעור כיסוי 
 2015בשנת 

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

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

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

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

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

 80% 78% 200%-150% מבטחי משנה בחו"ל אסונות טבע

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

 

ישראל כוללים ביטוח משנה מממשלת ישראל לנזקים אשר הסכמי אסונות טבע עם ממשלת 

יחרגו מעבר לסכומים שנצברו בעתודה בגין פוליסות אלו. בנוסף בביטוח לול כנגד מחלת 

, החשב הכללי התחייב לכסות תשלומי 2014הניוקאסל, אותו החלה החברה למכור בשנת 

 2014מיליון ש"ח לשנת  26עד  תגמולים אשר יעלו על היקף הפרמיות בניכוי הוצאות, בסכום של

. בתקופת הדוח נרשמה השתתפות הממשלה בתביעות ניוקאסל 2015מיליון ש"ח בגין שנת  21 -ו

מיליון ש"ח. בביטוח  27.5מיליון ש"ח עקב היקף תביעות של  14.5בסכום של  2015של שנת 

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

 מיליון ש"ח.  15הפרמיות בניכוי הוצאות בסכום של עד 

, רכשה החברה ביטוח משנה פקולטטיבי למספר קטן של מבוטחים 2015 -ו 2014בנוסף, בשנים 

בענף המדגה המיוחד.  לעניין השתתפות מבטחי המשנה בתביעות ראה בסעיף ג תוצאות הפעילות  

וזי ביטוח וחלקם של מבטחי המשנה בסעיף זה. ביטוחים  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין ח

אינם נכללים בחלקם או בכללם בביטוח עוצר הפסדים. לעניין  םהכוללים ביטוחי משנה ספציפיי

בתשלומים ושינוי  -השתתפות מבטחי המשנה בנזקים ראה פירוט בסעיף תוצאות הפעילות

 בסעיף זה.     בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחלקם של מבטחי המשנה

 

 עתודות ביטוח נזקי טבע .3.א

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

בהתאם לתקני הדיווח הכספי . 2013 –)חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי(, התשע"ג 

תחייבויות אשר נוצרו "(, התחייבויות בגין חוזי ביטוח כוללות הIFRS -ההבינלאומיים )להלן: "

בגין אירועים שקרו עד ליום המאזן, בעוד העתודה משקפת התחייבות בגין אירועים שיתרחשו 

. העתודה מורכבת מיתרות IFRS -לאחר תאריך המאזן. לפיכך העתודה אינה עומדת בתקני ה

שנצברו מעסקי ביטוח בכל מסלולי הביטוח, כאשר הכספים הנצברים משויכים בעתודה לכל 

 ראה פירוט למצב העתודה בסעיף המצב הכספי. מסלול בנפרד.
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 ניהול השקעות פיננסיות .4.א

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

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

 ות חיצוניים. השקעות החברה מנוהלות על ידי בתי השקע

. ההשקעות תהשקעות החברה רשומות בספרי החברה ומנוהלות באמצעות תוכנה ייעודי

הסחירות מוצגות בשווי השוק שלהם במועד הדוח וההשקעות הלא סחירות מוצגות לפי העלות 

 המופחתת ליום הדוח. 

 

 חקיקה, תקינה, הסדרה וחוקי הפיקוח .5.א

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

 שהתווספו בתקופת הדוח.

בנושא ביטוח עקרונות  2015-15101פורסמה עמדת הממונה שה.  2015בחודש אפריל   .א.5.א

לניסוח תוכניות ביטוח. מסמך זה כולל עקרונות שמטרתם להנחות את המבטח בעת 

ול תנאים מקפחים ניסוח תוכנית ביטוח, כך שתכלול כיסוי בעל משמעות, לא תכל

 ותהיה פשוטה וברורה.

של רשות החברות הממשלתיות בנושא אישור  2015-4-1פורסם חוזר  2.9.2015ביום   .ב.5.א

מינוי יועצים משפטיים חיצוניים בחברות ממשלתיות ובחברות בנות ממשלתיות 

וקביעת שכרם. מטרת חוזר זה נועד להסדיר את הכללים למתן אישור רשות החברות 

 למינוי יועץ משפטי חיצוני ולקביעת שכרו. הממשלתיות

של רשות החברות הממשלתיות בנושא הוראות  2015-3-2פורסם חוזר  11.10.2015ביום   .ג.5.א

 בדבר הגבלת תקופת כהונה של פקידים בכירים בחברות ממשלתיות.

של רשות החברות הממשלתיות בנושא  2015-3-1פורסם חוזר  15.10.2015ביום   .ד.5.א

רות הממשלתיות לעניין מתן התחייבות לשיפוי מראש של נושאי מדיניות רשות החב

משרה. במסגרת חוזר זה הרשות מאפשרת לבקש שיפוי מראש במקרים מסוימים תוך 

 קביעת קריטריונים לכך.

של רשות החברות הממשלתיות בנושא עקרונות  2015-7-2פורסם חוזר  3.11.2015ביום   .ה.5.א

 ה מעדכן חוזר קודם בנושא.לתגמול ותמרוץ פקידים בכירים. חוזר ז
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 מצב הכספיה .ב
 תונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של החברה )באלפי ש"ח(:נ

 תוני מאזן:נ

 בדצמבר 31 בספטמבר 30 

 2015 2014 2014 

 2,072  1,844  1,689 נכסים לא מוחשיים

 1,700 1,845 1,690  נכסי מיסים נדחים

 404 413 124 שוטפיםנכסי מיסים 

 7,520 7,494 7,074  ש קבוערכו

 566 7,364 7,815 חייבים ויתרות חובה

 56,247 40,245 56,405 פרמיה לגביה

 633,765 626,149 479,403 השקעות פיננסיות 

 394 3,048 48,947 נכסי ביטוח משנה  

 39,119 32,306 55,391 מזומנים ושווי מזומנים

 741,787 720,708 658,538 סך הכל נכסים

 8,888 8,867 9,158 ון עצמיה

 658,713 634,064 536,531 תודות ביטוח נזקי טבעע

 41,242 54,063 89,989 התחייבויות בגין חוזי ביטוח

 1,396 2,050 1,495 התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 31,548 21,664 21,365 זכאים ויתרות זכות

 741,787 720,708 658,538 סך הכל הון והתחייבויות

 

 שקעה בנכסים לא מוחשייםה

אלפי ש"ח נובעת מפחת בניכוי השקעות בעיקר תוכנות ורישוי  383הירידה בסעיף  בתקופה בסך 

 שבוצעו בתקופה. 

 

 שקעה ברכוש קבועה

ח בתקופת הדוח, נובעת מהפחת ברכוש הקבוע בקיזוז "אלפי ש 446הירידה בסעיף בתקופה בסך 

 השקעות בתקופה.

 

 פרמיה לגביה 

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

אלפי ש"ח וגידול בחוב ממשלת  3,584אלפי ש"ח נובע מקיטון בחוב מגדלים ומועצות בסך  158בסך 

מיליון ש"ח בגין חלק המדינה  14.5אלפי ש"ח. חוב הממשלה  לתקופה כולל  3,742ישראל בסך 

 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין ביטוח ניוקאסל בלול.ב

 

 השקעות פיננסיות ומזומנים 

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

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

 מההשקעות. 
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 נכסי ביטוח משנה 

הסעיף מורכב מיתרת חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח. בשלושת הרבעונים 

הראשונים של השנה הגיע היקף התביעות במסלול נזקי טבע המבוטח בביטוח המשנה עוצר הפסדים  

של השנה בהתבסס  מיליון ש"ח. בנוסף בהתבסס על ממוצע נזקים הצפוי ברבעון האחרון 250לסך של 

אחוז מהיקף הפרמיה. מבטחי  151%על החמש שנים האחרונות, צפוי כי סף היקף התביעות יגיע ל 

מהיקף הפרמיה בהתאם לחלקם בשכבת הביטוח.  120%המשנה משתתפים בתביעות העולות על 

 ש"ח.מיליון  48.7בהתאם לכך נרשמה השתתפות מבטחי המשנה בסעיף נכסי ביטוח המשנה בסכום של 

אירעו נזקים למספר מגדלים המבוטחים בענף המדגה המיוחד אשר בו  2015ברבעון הראשון של שנת 

פקולטטיבי. חלק מבטחי המשנה בתביעות ששולמו על ידי החברה ושולם החברה רוכשת ביטוח משנה 

 0.1מיליון ש"ח, בנוסף נרשם חלקם של מבטחי המשנה בסכום של  4.6ע"י מבטחי המשנה עומד על 

 מיליוני ש"ח בסעיף זה בגין תביעות  שטרם שולמו. 

מהיקף  143% -היקף התשלומים ושינוי בהתחייבויות במסלול נזקי טבע הגיע לשיעור של כ 2013בשנת 

הפרמיות. בהתאם להסכמי ביטוח המשנה הקיימים לחברה בשנה זו, מבטחי המשנה מחו"ל משתתפים 

זה. חלק מהתביעות נכון למועד הדוח טרם שולם ונרשם  במסלול 120%בתביעות העולות על יחס של 

בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח ובהתאמה נרשמת השתתפות מבטחי המשנה בתביעות בסעיף נכסי 

מיליון ש"ח. תשלום מבטחי המשנה צפוי לאחר תשלום התחייבויות  0.1ביטוח משנה בסכום של 

 משנה.החברה למבוטחים והגשת חשבון סופי למבטחי ה

 

 חייבים ויתרות חובה 

הסעיף כולל בעיקר יתרות מול מבטחי משנה הנובעות מחלק מבטחי המשנה בתביעות ששולמו וכן חלק 

 יחסי מתשלומים על חשבון ביטוחים שנרכשו השנה ממבטחי המשנה.

 

 הון עצמי

 גידול בהון העצמי נובע מהכנסות מהשקעות נטו מהון זה. ה

ח מההון המינימאלי הנדרש מהחברה על פי תקנות "לפי שא 1,659 -ה בהון העצמי של החברה גבוה

תקנות הון עצמי )להלן: " 1998 –הנדרש ממבטח(, התשנ"ח  יהפיקוח על עסקי בטוח )הון עצמי מינימאל

 "(. מינימאלי

 

 עתודות ביטוח  

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

הקובעות טווח לחישוב עתודות בביטוחים חקלאיים מפני , 2013עתודות ביטוח בביטוח כללי( התשע"ג 

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

תודה המוצגת העש"ח. מיליון  1,649 -הינו כ תהמקסימאליוסכום העתודה ש"ח מיליון  525 -הינו כ 

מצטבר מבוססת על עודף ח "מיליוני ש 537 -בסך של כ  2015בספטמבר,  30ליום  בדוחות הכספיים

מיליון ש"ח בלבד מעל המינימום הנדרש  12-ונמצאת כ בפעילות החברה על מנת לפצות נזקים עתידיים

נימום הנדרש בסעיף ובטווח האמור לעיל. ראו התייחסות נוספת לעניין חוסר צפוי בעתודה לעומת המי

 ניהול סיכונים.

 

 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.
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 ובדיםהתחייבויות בשל ע

 גידול ביתרה נובע מצבירה של זכויות בהתאם לתחשיב אקטוארי שנעשה לתקופה. ה

 

 זכאים ויתרות זכות
אלפי ש"ח, נובעת בעיקר מירידה  10,183הירידה בתקופת הדוח בסעיף זכאים ויתרות זכות, בסך 

יות למבטחי אלפי ש"ח בהתחייבו 5,678אלפי ש"ח, ירידה בגובה  4,342בסעיף ההכנסות מראש בגובה 

 אלפי ש"ח בהתחייבויות לזכאים אחרים.   163משנה וירידה בגובה 

 

 וצאות הפעילותת .ג

 2015בספטמבר,  30ביום  םלהלן יובאו נתוני דוח רווח והפסד, לתשעה ושלושה החודשים המסתיימי

 )באלפי ש"ח(: 2014בדצמבר,  31ולשנה המסתיימת ביום  2014 -ו

 

חודשים  9-ל
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30ביום 

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

2015 2014 2015 2014 2014 

 321,479 80,783 412,58 244,289 252,676 רמיות שהורווחו ברוטופ

 29,191 7,364 609,8 21,871 23,916 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 292,288 73,419 803,67 222,418 228,760 פרמיות שהורווחו בשייר

הכנסות )הפסדים( מהשקעות, נטו 
 35,495 13,853 (2,370) 34,509 6,855 והכנסות מימון

 327,783 87,272 433,74 256,927 235,615 סך הכל הכנסות 

 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 276,862 47,674 56,794 238,034 392,537 חוזי ביטוח

לקם של מבטחי המשנה בתשלומים ח
 11,852 (1,301) 39,529 13,080 62,276 ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי 
 - - 4,252 - 14,478 בהתחייבויות בגין ביטוח ניוקאסל בלול

 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 265,010 48,975 313,01 224,954 315,783 חוזי ביטוח בשייר

 4,636 1,133 004,1 3,285 3,549 הוצאות שיווק

 21,574 4,831 297,5 16,235 17,004 הוצאות הנהלה וכלליות

 291,220 54,939 19,314 244,474 336,336 סך הכל הוצאות 

 36,563 32,333 55,119 12,453 (100,721) רווח )הפסד( לפני העברה מעתודות

 - - (6,612) - (20,923) הממשלה בפרמיותקיטון בהשתתפות 

 (36,227) (31,722) (489,48) (11,578) 122,182 )לעתודות ביטוח( העברה מעתודות ביטוח

 336 611 18 875 538 רווח לפני מיסים על הכנסה

 215 252 29 395 268 מיסים על הכנסה 

 תוכניות בגין אקטוארי רווח )הפסד(
 75 (305) - (305) - , נטומוגדרת להטבה

 196 54 (11) 175 270 סה"כ רווח כולל

 

 
 



 

 9-א

 

 

 פרמיות שהורווחו ברוטו

מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה  8.4 -הגידול בפרמיות שהורווחו ברוטו בתקופה בסך של כ

 אשתקד נובע משינויים מהיקפי הביטוח השונים, ראה נספח ב לדוח. 

 35%בביטוחי אסונות טבע ועל  80%עומדת על  2015 -ו 2014השתתפות הממשלה בפרמיות בשנים 

וביטוח בצמחי   80% -ל 40%בביטוחי נזקי טבע, למעט בביטוח הכנסה בפלחה בו השעורים נעים בין 

. בביטוח ענף הלול כנגד מחלת הניוקאסל שיעור השתתפות 45%נוי בו שיעור ההשתתפות הינו 

יחה, כשל מערכות, גניבה וסיכוני אש אין השתתפות . בביטוח מבנים, בתי צמ80%המדינה עומד על 

ממשלה. לעניין תקרות תקציב בהשתתפות הממשלה וסכומים שנרשמו אשר חרגו מההסכמים 

 לעיל )פוליסות הביטוח(.    1שאושרו, ראה סעיף א.

 

 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה 

מיליון ש"ח  21.9 -עומת כלש"ח, מיליון  23.9 -עלות ביטוח המשנה בתקופת הדוח הסתכמה בכ

פרמיות מסלול נזקי טבע ב גידולמהבעיקר טוח נובעת יבעלות הב העליה .בתקופה המקבילה אשתקד

  .בתקופה

 

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

מיליון  238 -מיליון ש"ח לעומת כ 393-בתקופת הדוח היקף התביעות והשינוי בהתחייבויות  הגיע לכ 

 81 -מיליון ש"ח, פירות כ 73 -כ -ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקרי הנזקים היו בענפי הירקות

מיליון ש"ח, פלחה  27-מיליון ש"ח, לול ניוקאסל כ 54 -מיליון ש"ח, בננות כ 57 -מיליון ש"ח, הדרים כ

יקר התביעות נבעו ממספר אירועי מזג אוויר קשים מיליון ש"ח. ע 15 -מיליון ש"ח ואבוקדו כ 18 -כ

 -מיליון ש"ח ובאסונות טבע כ 266 -בתקופה אשר גרמו לפגיעה חמורה בגידולים. במסלול נזקי טבע כ

 מיליון ש"ח.  127

בהתבסס על ממוצע נזקים צפוי ברבעון האחרון של השנה, המתבסס על חמש השנים האחרונות,  צפוי 

אחוז מהיקף הפרמיה. הסכמי ביטוח המשנה  151%במסלול נזקי טבע יעמוד על כי סף היקף התביעות 

מהפרמיות  120%על נזקים העולים על  90%של החברה למסלול זה, כוללים השתתפות בשיעור של 

 מיליון ש"ח. 56.8. בהתאם לכך נרשמה השתתפות מבטחי המשנה בתביעות בסכום של %300ועד 

מיליון ש"ח כאשר מבטחי המשנה  8.3 -מיוחד )כלול במדגה( הגיע לכהיקף התביעות בתקופה במדגה ה

מיליון ש"ח חלק מבטחי המשנה  0.7 -מיליון ש"ח בתביעות אלו. בנוסף, כ 4.8 -משתתפים בעלות של כ

כתוצאה מגידול סכום התביעות  2013משינויים בהשתתפות מבטחי המשנה בתביעות של שנת 

 המוערך לשנה זו. 

מיליון ש"ח. בהתאם להסכם  27.5בביטוח ניוקאסל בענף הלול הגיע לסכום של היקף התביעות 

אסונות טבע, המדינה משתתפת בתביעות העולות על הפרמיות בביטוח זה בניכוי הוצאות ובתקרה של 

 מיליון ש"ח.   14.5מיליון ש"ח. לפיכך, נרשמה השתתפות מדינה בתביעות בסכום של  21

 

 יווקוצאות הנהלה וכלליות ושה

מיליון  19.5 -מיליון ש"ח לעומת כ 20.5 -בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות הנהלה וכלליות ושיווק בכ

מיליון ש"ח, גידול  0.5השינוי נובע מגידול בעלות העסקת עובדים  .ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

 0.1מסופקים   מיליון ש"ח, וגידול בהפרשה לחובות 0.2מיליון ש"ח, גידול בפעילות שיווק  0.2בפחת 

 מיליון ש"ח. 
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 השקעות 
 בסיס הצמדה

 בספטמבר 30ליום   בספטמבר 30ליום   

  2015  2014  2015  2014 

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

         
 40%  44%  247,600  211,236  צמוד למדד

 -  1%  -  2,804  צמוד למט"ח
 40%  45%  248,830  218,096  לא צמוד שקלי

 20%  10%  129,719  47,267  מנייתי

         
 100%  100%  626,149  479,403  סה"כ

         
 2%  2%  12,255  7,583  נכסי חוב שאינם סחירים

 נתוני תשואה ורווח
 חודשים שהסתיימו 9-ל  

 בספטמבר 30ביום 
 חודשים שהסתיימו 3-ל 

 בספטמבר 30ביום 
 2014  2015  2014  2015  וטפר

         
רווחים מהשקעות, נטו 

 והכנסות מימון )אלפי ש"ח(
 

6,855 
 

34,509 
 

 (2,370) 
 

13,853 
         

רווחים מהשקעות, נטו  
 והכנסות מימון )אחוזים(

 
0.6% 

 
5.1% 

 
(0.4%) 

 
2.1% 

 

מיליון ש"ח  34.5 -מת רווח של כש"ח לעו ןמיליו 6.9 -ב כ השקעות הסתכמו בתקופת הדוחמרווחים 

עלייה לעומת  100מדד תל אביב ב 0.9% -של כעליה בתקופת הדוח חלה  בתקופה המקבילה אשתקד.

צמודות למדד באגרות חוב  0.1% -של כבהשקעות  ירידהבתקופה המקבילה אשתקד,  8.1% -של כ

ת חוב ממשלתיות לא ורעליה באג, בתקופה המקבילה אשתקד 3.2% -קונצרניות לעומת עליה של כ

, ירידה בתקופה המקבילה אשתקד  6.3% -לעומת עליה של כ 2.1%-צמודות מדד בגובה של כ

העולמי בשיעור  MSCIאשתקד  וכן ירידה במדד   3.2%  -לעומת עליה של כ 0.5%בממשלתי הצמוד 

 אשתקד.בתקופה המקבילה  8.9% -לעומת  עליה  של כ 6.7%של 

 

 לותזרים מזומנים ונזית  .ד

  39,119אלפי ש"ח לעומת סך של   55,391תרות המזומנים של החברה לתאריך הדוח הסתכמו לסך של י

אלפי ש"ח נובע מפעילות שוטפת ופעילות  16,272בסך  גידולה. 2014בדצמבר,  31ח ליום "אלפי ש

 השקעה של החברה.

 

 מקורות מימון  .ה

שות לכיסוי העתודות הביטוחיות. לחברה יתרת נזילות, המהוות חלק מיתרת ההשקעות, המשמ

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

 

 תזרים מזומנים חזוי  .ו

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

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

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

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

 בהתחייבויותיה בעתיד הקרוב הינו מזערי.
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 יד גילוי בדבר מבקר פנימי בתאג  .ז

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

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

, כפי שאושר על ידי דירקטוריון 2014 -ו 2015תקציב השעות השנתי של מבקר הפנים לשנים   .2.ז

 עות לכל שנה. ש 1,100 -החברה הנו
 

 דיווח על הבקרה הפנימית לגבי הדיווח הכספי  .ח

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

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

נהלים בהתאם להוראות המפקח המבוססות על סעיף . בנוסף מיישמת החברה COSOוהידועה בשם 

. לצורך האמור, ערכה החברה מיפוי של כל בעלי התפקידים הקשורים לעריכת Act SOX -ל 302

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

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

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

וסמנכ"ל הכספים הסיקו, כי לתום תקופת הדוח, הבקרות והנהלים הנם יעילים על מנת לרשום, לעבד, 

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

 החברות הממשלתיות 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 

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

 הכספי.

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

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

 התפקידים. 

ם הכספיים בנוסף בתקופת הדוח יישמה החברה נהלים ובקרות בהתאם לחוזרי המפקח לדיווחי

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

 

 ניהול סיכונים  .ט

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

ט: החלטת הממשלה הדוח לא חלו שינויים מהותיים בסיכונים שעלולים להשפיע על החברה למע

מיליוני  50שעניינה הפחתה בפרמיות הביטוח של החברה בסך  2014באוקטובר,  7מיום  5052מספר 

מיליוני ש"ח  27.5 -הכולל גריעה בסך של כ 2015ש"ח אשר קיבלה ביטוי בהסכם אסונות טבע לשנת 

הפחתה מעתודות החברה ובנוסף מחסור בתקציבי השתתפות הממשלה בפרמיות אשר מצטבר ל

מיליון  12-מיליוני ש"ח נוספים. במצב העתודה בו היא נמצאת כ 14.3 -נוספת בעתודה בגובה של כ

ש"ח  בלבד מעל עתודת המינימום, הרי שהיקף תביעות לא גדול עלול להביא לכך שהחברה תרד מתחת 

עתודה למינימום הנדרש. בנוסף בהתאם לתקנות הביטוח, יש לחשב עתודת מינימום מידי רבעון. 

המחושבת בהתבסס על היקפי הפרמיות בשייר והיקף הפרמיה עבור סיכונים שטרם חלפו. בהתאם 

לעונות הביטוח בענפים השונים והפרמיה, היקף עתודת המינימום ברבעון הראשון של השנה הבאה 

חשש מיליון ש"ח  לעומת היקף עתודת המינימום של הרבעון הנוכחי. לפיכך קיים  30 -צפוי לגדול בכ

סביר, כי העתודה הקיימת תהיה נמוכה ביחס לעתודת הביטוח המינימאלית הנדרשת בהתאם לחוק 

הרשויות המוסמכות כל דירקטוריון והנהלת החברה התריעו בפני בכפוף לקרות נזקי טבע מסוימים. 

 . זה בעניין

 







 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 פרק ב'
 

 ות כספייםדוח



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

 

 ספיים בינייםדוחות כ

 

 2015, בספטמבר 30ליום 
 

 בלתי מבוקרים



 

 

 
 
 
 

 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 

 2015, ספטמברב 30ליום ביניים דוחות כספיים 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

  
 דף  
   

 2  סקירת דוחות כספיים ביניים
   

 3-7  הצהרות המנהלים
   

 8-9  דוחות על המצב הכספי
   

 10  רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות על 
   

 11  דוחות על השינויים בהון 
   

 12-13  דוחות על תזרימי המזומנים
   

 14-26  ביניים באורים לדוחות הכספיים
   
 27-32  ביניים נספחים לדוחות הכספיים 

   
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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 דוחות על המצב הכספי
 
 

 נכסים
 

 
  

 
 ליום

  בספטמבר 30
 ליום

 בדצמבר 31
    2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 ש"חאלפי   נספח  
         

 2,072  1,844  1,689    נכסים לא מוחשיים
         

 1,700  1,845  1,690    ם נדחיםנכסי מסי
         

 7,520  7,494  7,074    רכוש קבוע
         

 394  3,048  947,48    נכסי ביטוח משנה 
         

 404  413  124    נכסי מסים שוטפים
         

 566  7,364  7,815    חייבים ויתרות חובה
         

         פרמיות לגבייה:
         
 28,536  21,570  529,42    מגדלים ומועצות 
  27,711  18,675  31,453    החשב הכללי -האוצר  
         

       א'  השקעות פיננסיות:
         
 497,016  479,724  553,424    נכסי חוב סחירים 
 7,914  12,255  7,583    נכסי חוב שאינם סחירים 
 2,835  3,109  747    מניות   
 126,000  131,061  46,520    אחרות 
         

 633,765  626,149  403,479    סה"כ השקעות פיננסיות
         

 39,119  32,306  391,55    מזומנים ושווי מזומנים
         

 741,787  720,708  538,865    סך כל הנכסים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ביניים. הווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מ
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 על רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות 
 

    

 
 שהסתיימו שיםחוד 9-ל

  בספטמבר 30 ביום

 
 חודשים 3-ל

 שהסתיימו 
  בספטמבר 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

    2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 (למניה נתוני רווחלמעט ) ש"חאלפי   נספח  

           ב'  -פרמיות שהורווחו ברוטו
 152,786  38,062  42,159  115,275  122,999    מחקלאים 

 168,693  42,721  43,253  129,014  129,677    השתתפות הממשלה
    

         

    252,676  244,289  85,412  80,783  321,479 
 29,191  7,364  8,609  21,871  23,916    פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה             
 292,288  73,419  76,803  222,418  228,760    פרמיות שהורווחו בשייר             
             

הכנסות )הפסדים( מהשקעות, נטו והכנסות 
  34,509  6,855    מימון

 
(2,370)  13,853  35,495 

             
 327,783  87,272  74,433  256,927  235,615    סך הכל הכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי              
 276,862  47,674  56,794  238,034  392,537  ג'  ביטוח 

 בהתחייבויותחלק המדינה בתשלומים ובשינוי 
 -  -  4,252  -  14,478    ד'(6)באור  בגין ביטוח בניוקאסל בלול

ובשינוי  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 
 11,852  (1,301)  39,529  13,080  62,276     ביטוח וזיבהתחייבויות בגין ח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 265,010  48,975  13,013  224,954  315,783    ביטוח בשייר 

 4,636  1,133  1,004  3,285  3,549    הוצאות שיווק             
  21,574  4,831  5,297  16,235  17,004    הוצאות הנהלה וכלליות

 291,220  54,939  19,314  244,474  336,336    סך הכל הוצאות             
 36,563  32,333  55,119  12,453  (100,721)    רווח )הפסד( לפני העברה מעתודות )לעתודות(             
    

 -  -  (6,612)  -  (20,923)    ב'(6)באור  קיטון בהשתתפות הממשלה בפרמיות         
העברה מעתודות ביטוח )לעתודות ביטוח( נזקי              

 (36,227)  (31,722)  (48,489)  (11,578)  122,182    טבע בחקלאות
             

 336  611  18  875  538    רווח לפני מסים על ההכנסה
 215  252  29  395  268    מסים על ההכנסה 

             
 121  359  (11)  480  270    סך הכל רווח נקי )הפסד(

             

             כולל אחר:רווח 
 להטבה תוכניות בגין אקטוארי  רווח )הפסד(

  118   (490)  -   (490)  -    מוגדרת 
מיסים על הכנסה )הטבת מס( בגין רכיבים של 

     (43)      185  -      185  -    הפסד כולל אחר
             

 75  (305)  -  (305)  -    כולל אחר, נטו )הפסד( רווח סה"כ
 196  54  (11)  175  270    סה"כ הרווח הכולל

             למניה:רווח 
 0.04  0.1  -  0.14  0.08    (ש"חלמניה )ברווח  

 
 ביניים. ות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח
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 דוחות על השינויים בהון 

 

 הון מניות  
יתרת  

 עודפים
 

 סה"כ
 אלפי ש"ח  
       

 8,888  2,444   6,444  ()מבוקר 2015בינואר,  1יתרה ליום 
       

 270  270  -  רווח כולל 
       

 9,158  2,714  6,444  )בלתי מבוקר( 2015, בספטמבר 30יתרה ליום 
       

 8,692  2,248   6,444  ()מבוקר 2014בינואר,  1יתרה ליום 
       

 480  480  -  רווח נקי
       רווח כולל אחר:

 (490)  (490)  -  מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי הפסד
 185  185  -  הטבת מס בגין רכיבים של הפסד כולל אחר

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

       
 175  175  -  רווח כולל סה"כ 

       
 8,867  2,423  6,444  )בלתי מבוקר( 2014, ספטמברב 30יתרה ליום 

       
 9,169  2,725  6,444  מבוקר(בלתי ) 2015, יוליב 1יתרה ליום 

       
 (11)  (11)  -  כולל  הפסד

       
 9,158  2,714  6,444  )בלתי מבוקר( 2015, רבספטמב 30יתרה ליום 

       
 8,813  2,369  6,444  מבוקר(בלתי ) 2014, יוליב 1יתרה ליום 

       
 359  359  -  רווח נקי

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

 185  185  -  הטבת מס בגין רכיבים של הפסד כולל אחר
       

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

 54  54  -  רווח כולל סה"כ 
       

 8,867  2,423  6,444  )בלתי מבוקר( 2014, ספטמברב 30יתרה ליום 
       
       

 8,692  2,248   6,444  )מבוקר( 2014בינואר,  1יתרה ליום 
       

 121  121  -  נקירווח 
       רווח כולל אחר:

 118  118  -  מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי רווח
 (43)  (43)  -  מסים על הכנסה בגין רכיבים של הפסד כולל אחר

       
 75  75  -  סה"כ רווח כולל אחר, נטו

       
 196  196  -  רווח כולל סה"כ 

       
 8,888  2,444  6,444  )מבוקר( 4201דצמבר, ב 31יתרה ליום 

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

 

    

 
 שהסתיימו חודשים 9-ל

  בספטמבר 30 ביום

 
 שהסתיימו חודשים 3-ל

  בספטמבר 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

    2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 ש"חאלפי   נספח  
             
             

 (17,412)  7,614  23,490  (24,906)  16,894  א  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
             

             תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
             

 (1,295)  (502)  (135)  (893)  (333)    י מוחשייםרכישת נכסים בלת
 (591)  (92)  (151)  (312)  (289)    רכישת רכוש קבוע 

              
ששימשו לפעילות מזומנים נטו 

 (1,886)  (594)  (286)  (1,205)  (622)    השקעה 
             

במזומנים ושווי  (ירידהעליה )
 (19,298)  7,020  23,204  (26,111)  16,272    מזומנים

             
מזומנים ושווי מזומנים יתרת 

 58,417  25,286  32,187  58,417  39,119    התקופהלתחילת  
             

 מזומנים ושווי מזומנים יתרת 
 39,119  32,306  55,391  32,306  55,391    התקופהלסוף  
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

 
 שהסתיימו חודשים 9-ל

  בספטמבר 30 ביום

 
 שהסתיימו חודשים 3-ל

  בספטמבר 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  רבלתי מבוק  
 ש"חאלפי   
           (1) תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת -ספח א נ
           

 121  359  (11)  480  270  לתקופה)הפסד( רווח 
           

           התאמות לסעיפי רווח והפסד:
           

           רווחים, נטו מהשקעות פיננסיות:
           

 (20,368)  (9,917)  (2,901)  (23,471)  (6,112)  סחיריםנכסי חוב 
 (621)  (190)  (120)  (472)  (272)  נכסי חוב שאינם סחירים

 (197)  (119)  12  (325)  -  מניות
 (14,939)  (5,650)  5,490  (11,317)  (857)  השקעות אחרות

             
           פחת והפחתות:

           
 996  249  260  745  735  כוש קבוער

 643  161  278  470  716  נכסים בלתי מוחשיים
           

בעתודות ביטוח נזקי טבע  (קיטוןגידול )
 36,227  30,035  48,489  11,578  (122,182)  בחקלאות

 (96,296)  (66,450)  )096,34(  (83,475)  48,747  גידול )קיטון( בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
 24,401  10,289  )847,29(  21,747  (48,553)  קיטון )גידול( בנכסי ביטוח משנה

 (2)  16  26  44  99  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 215  252  29  395  268  הוצאות מסים על ההכנסה

           
           שינויים בסעיפים מאזניים אחרים

           
 66,529  (20,565)  18,277  76,944  144,709  , נטו של השקעות פיננסיות(רכישותכירות )מ

 (28,480)  53,773  246,38  (12,478)  (158)  קיטון )גידול( בפרמיות לגבייה
 (165)  21,537  010,3  (6,963)  (7,249)  בחייבים ויתרות חובה)גידול( קיטון 
 (8,110)  (9,850)  (16,706)  (17,994)  (10,183)  ות זכותבזכאים ויתר (קיטוןגידול )

           
 סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי

 ,40)167(  3,571  583,20  (44,572)  (292)  מזומנים מפעילות שוטפת  
           

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה 
           עבור: 
           
 21,741  3,331  2,712  18,668  16,266  קבלהריבית שהת 
 (206)  (117)  (97)  (312)  (548)  מסים ששולמו 
 -  -  -  -  570  תקבלוהשמסים  
 1,099  470  303  830  628  דיבידנד שהתקבל 

           
  16,916  19,186  918,2  3,684  22,634 
           

 ת )ששימשומזומנים נטו שנבעו מפעילו
 (17,412)  7,614  23,490  (24,906)  16,894  לפעילות( שוטפת 
 

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 לליכ -: 1אור ב
 

ולתקופות של תשעה  2015בספטמבר,  30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  א. 
דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה  -אותו תאריך )להלן ושלושה חודשים שהסתיימו ב

ולשנה שהסתיימה באותו  2014בדצמבר,  31בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים(. -תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן 

 
, ולפיכך כפופה 1975-לתיות, התשל"ההחברה הינה חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממש ב.

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

טוח(, יים )ברותים פיננסייקוח על שיטוח, כפופה החברה להוראות חוק הפיבנוסף, כחברת ב
 פיו.-והתקנות שהותקנו על 1981-התשמ"א

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

 ישראל.
   

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים א.
 

לים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לכל
למעט  "דיווח כספי לתקופות ביניים", - 34לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 

שירותים פיננסיים לתקנות הפיקוח על מדידת העתודה בגין נזקי טבע בחקלאות המחושבת בהתאם 
ואשר אינה עומדת בקנה אחד עם  2013 -התשע"ג)ביטוח(, )חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי(, 

ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק , IFRS-הנחיות תקני ה
ב לחוק 33סעיף ל , ובהתאם להוראות1981 -"אהפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ

 .ממשלתיותה חוזרי רשות החברותול 1975 -החברות הממשלתיות, התשל"ה
  
   

 מדיניות חשבונאית עקבית .ב
 

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

 
 

 עונתיות ג.       
 

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

 תקופת הביטוח.פני פריסה של ההכנסה על 
  

במרכיבי ההוצאות האחרים, כגון תביעות, ובמרכיבי ההכנסות האחרים, כגון הכנסות מהשקעות, לא 
 . תוצאות החברהקיימת עונתיות מובהקת, ולכן גם לא קיימת עונתיות מובהקת ב
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 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  

    %   
       

       יימו ביום:חודשים שהסת לתשעה
       
 9.0  (2.0)  (6.0)  5201בספטמבר,  30
       
 6.5  0.1  (0.3)  2014, בספטמבר 30
       

       לשלושה חודשים שהסתיימו ביום:
       
 4.1  0.3  (0.4)  2015, בספטמבר 30
       
 7.5  0.3  (0.3)  2014, בספטמבר 30

       
 12.0  (0.1)  (0.2)  2014בדצמבר,  31ה ביום ימילשנה שהסת
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 מגזרי פעילות -: 3באור 
 

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

 
 תוצאות הפעילות לפי מגזרים    

  
 חודשים שהסתיימו ביום 9-ל

 2015בספטמבר,  30

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 252,676  -  252,676  פרמיות שהורווחו ברוטו
 23,916  -  23,916  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 228,760  -  228,760  בשיירפרמיות שהורווחו 

       
 6,855  538  317,6  קעות, נטו והכנסות מימוןהכנסות מהש

       
 235,615  538  077,235  סך הכל הכנסות

       
 537,392  -  537,392  ברוטו ,תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

       
בגין  חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות

  14,478  -   14,478       הניוקאסל בלולביטוח 
  378,059  -  378,059 
 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 62,276  -  62,276  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

 783,315  -  315,783  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
       

 3,549  -  3,549  הוצאות שיווק
 17,004  -  17,004  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 336,336  -  336,336  סך כל ההוצאות

       
 (100,721)  538  (259,110)  עתודותמפני העברה ל (הפסדרווח )

       
 (20,923)  -  (20,923)  קיטון בהשתתפות המדינה בפרמיות 

       
 82122,1  -  182,122  עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותמהעברה 

       
 538  538  -  רווח לפני מסים על ההכנסה

       
 538  538  -  לפני מסים על ההכנסה כוללרווח 

       
בספטמבר,  30ליום  התחייבויות בגין חוזי ביטוח

       )בלתי מבוקר(:  2015
 536,531  -  536,531  עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות

 98989,  -  89,989  וזי ביטוח, ברוטוהתחייבויות בגין ח
 947,48  -  947,48  ביטוח משנה -בניכוי

  042,41  -  042,41 
 573,577  -  573,577  סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח, בשייר
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 3באור 
 

 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים    
 

  
 וםחודשים שהסתיימו בי 9-ל

 2014בספטמבר,  30

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 244,289  -  244,289  פרמיות שהורווחו ברוטו
 21,871  -  21,871  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 222,418  -  222,418  בשיירפרמיות שהורווחו 

       
 34,509  385  34,124  מהשקעות, נטו והכנסות מימון הכנסות

       
 256,927  385  256,542  סך הכל הכנסות

       
 238,034  -  238,034  ברוטו ,תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

       
 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 
 13,080  -  013,08  בגין חוזי ביטוח

       
 224,954  -  224,954  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

       
 3,285  -  3,285  הוצאות שיווק

 235,16  -  16,235  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 474244,  -  244,474  סך כל ההוצאות
       

 12,453  385  12,068  רווח לפני העברה לעתודות
       

 (11,578)  -  (11,578)  העברה לעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות
       

 875  385  490  רווח לפני מסים על ההכנסה
       

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

 385  385  -  לפני מסים על ההכנסה כוללרווח 
       

 2014בספטמבר,  30ליום  ייבויות בגין חוזי ביטוחהתח
       )בלתי מבוקר(: 

 634,064  -  634,064  עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות
 54,063  -  54,063  התחייבויות בגין חוזי ביטוח, ברוטו

 3,048  -  3,048  ביטוח משנה -בניכוי
  51,015  -  51,015 

 685,079  -  685,079  ן חוזי ביטוח, בשיירסה"כ התחייבויות בגי
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 3באור 
 

 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים    
 

  
 חודשים שהסתיימו ביום 3-ל

 5201בספטמבר,  30

   

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 412,58  -  412,58  פרמיות שהורווחו ברוטו
       

 609,8  -  609,8  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
       

 803,76  -  803,67  בשיירפרמיות שהורווחו 
       

 (2,370)  18  (882,3)  מהשקעות, נטו והכנסות מימון (הפסדיםהכנסות )
       

 433,74  18   154,74  סך הכל הכנסות
       

 56,794  -  56,794  ברוטו ,לומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוחתש
       

בגין ביטוח  חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות
 4,252  -  4,252  הניוקאסל בלול

  542,25    542,25 
       

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 
 39,529  -  52939,  בגין חוזי ביטוח 
       

 013,13  -  013,13  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
       

 004,1  -  004,1  הוצאות שיווק
 297,5  -  297,5  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 19,314  -  19,314  סך כל ההוצאות

       
 55,119  81  0155,1  עתודותללפני העברה רווח 

       
 (612,6)  -  (612,6)  קיטון בהשתתפות המדינה בפרמיות

       
 (489,48)  -  (489,48)  עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותלהעברה 

       
       

 18  18  -  רווח לפני מסים על ההכנסה
       

 18  18  -  לפני מסים על ההכנסה כוללרווח 
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 3באור 
 

 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים    
 

  
 חודשים שהסתיימו ביום 3-ל

 2014בספטמבר,  30

   

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 80,783  -  80,783  פרמיות שהורווחו ברוטו
 7,364  -  7,364  בטחי משנהפרמיות שהורווחו על ידי מ

       
 73,419  -  73,419  בשיירפרמיות שהורווחו 

       
 13,853  121  13,732  הכנסות מהשקעות, נטו והכנסות מימון

       
 87,272  121   87,151  סך הכל הכנסות

       
 47,674  -  47,674  ברוטו ,תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

       
 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 
 (1,301)  -  (1,301)  בגין חוזי ביטוח

       
 48,975  -  48,975  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

              
 1,133  -  1,133  הוצאות שיווק

 4,831  -  4,831  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 54,939  -  54,939  סך כל ההוצאות
       

 32,333  121  32,212  לפני העברה לעתודות רווח
       

 (31,722)  -  (31,722)  עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותלהעברה 
       

 611  121  490  רווח לפני מסים על ההכנסה
       

 (490)  -  (490)  ם על ההכנסההפסד כולל אחר לפני מסי
       

 121  121  -  רווח כולל לפני מסים על ההכנסה
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 3באור 
 

 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים    
 
 
 

  
בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

2014 

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 וקרמב  
 ח"אלפי ש  

       

       
 321,479  -  321,479  פרמיות שהורווחו ברוטו

 29,191  -  29,191  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
       

 292,288  -  292,288  בשיירפרמיות שהורווחו 
       

 35,495  454  35,041  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
       
 327,783  454  327,329  ך הכל הכנסותס
       
       

 276,862  -  276,862  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו
       

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין 
 11,852  -  11,852  חוזי ביטוח

       
 265,010  -  265,010  חוזי ביטוח בשייר תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

       
 4,636  -  4,636  הוצאות שיווק

 21,574  -  21,574  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 291,220  -  291,220  סך כל ההוצאות
       

 36,563  454  36,109  רווח לפני העברה לעתודות 
       

 (36,227)  -  (36,227)  בחקלאותהעברה לעתודות ביטוח נזקי טבע 
       

 336  454  (118)  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה
       

 118  -  118  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
       

 454  454  -  רווח כולל לפני מסים על ההכנסה
       

       מבוקר(:)  2014, בדצמבר 31ליום  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
 658,713  -  658,713     עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות

 41,242  -  41,242  התחייבויות בגין חוזי ביטוח, ברוטו
 394  -  394  ביטוח משנה -בניכוי

  40,848  -  40,848 
 699,561  -  699,561  סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח, בשייר
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  הון ודרישות הון -: 4באור 
 
מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את  א.

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

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

תקנות ההון(  -, על תיקוניהן )להלן 1998-)ביטוח( )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(, התשנ"ח
 והנחיות המפקח:

 
 ליום  

  בספטמבר 30
 ליום 

 בדצמבר 31
  2015  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

     הון עצמי מינימלי:
     

 7,514  7,499  ש על פי התקנותהסכום הנדר

 8,888  9,158  פי התקנות-הסכום המחושב על
     

 1,374  1,659  *( עודף

     
 

 ייעוד רווחים ודיבידנדים: *(
 

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

 
  IISolvency .ג
 

פרסמה המפקחת מכתב למנהלי חברות הביטוח )"המכתב"( בעניין מתווה  2014בחודש נובמבר 
. במכתב מציינת המפקחת כי הפרלמנט האירופי Solvency IIליישום משטר כושר פירעון מבוסס 

ונקבעו לוחות זמנים ליישום  2016החליט כי יישום הדירקטיבה באירופה יהיה בתחילת שנת 
, הודיעה המפקחת 2015פיות. לנוכח הכוונה לפרסם הנחיות סופיות באירופה עד יוני ההנחיות הסו

, הנחיות בדבר התאמת הנדבך הראשון של הדירקטיבה לשוק 2016על כוונתה לפרסם במהלך 
לעמוד בהנחיות אלו החל  תידרשנההמקומי שיחליפו את ההנחיות הנוכחיות וכי חברות הביטוח 

 . 2016מהדוחות השנתיים לשנת 
כחלק מההיערכות ליישום המודל, האוצר מנחה את חברות הביטוח לבצע תרגילים שמטרתם לכייל 

נוספים )סימולציות של השפעת  IQISאת המודל. במסגרת זו, יש כוונה לבצע שני תרגילי 
-ו 2014הדירקטיבה על הונו של המבטח בהינתן תמהיל העסקים והמאזן הקיימים שלו(, בגין השנים 

2015. 
טרם כניסת המשטר החדש לתוקף, יש כוונה להחיל דיווח רבעוני לפי  2016לאחר מכן, החל משנת 

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

 .1998 -(, התשנ"ח מינימלי הנדרש ממבטח
 

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

 (.ORSAלקידום תהליך להערכה עצמית של סיכונים וכושר פירעון )
 

שיבוצע על דוחות שנת  IQIS4פרסם הפיקוח מכתב נוסף והנחיות בקשר לתרגיל  2015ש אפריל בחוד
2014. 

במכתב נוסף צויין כי התרגיל מבטא את החלטת הפיקוח בנוגע להתאמות הנדרשות לשוק הישראלי 
 והן יובאו לביטוי בהנחיות החדשות.
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 )המשך( הון ודרישות הון -: 4באור 
 

 משך()ה Solvency II .ג
 

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

 להיערך למסגרת החדשה ככל שתקבע. 
 

כנדרש בחוזר המפקח. לאור מבנה ההון  , מינה דירקטוריון החברה ועדה,2008בחודש אוקטובר 
המיוחד של החברה פנתה הועדה למפקח כיוון שהוראות הדירקטיבה אינן מתיישבות עם הגדרת 

 החוק וטכניקת צבירת העודפים בחברה.
 

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

 
 המפקח.האיכותיות ככל שיתפרסמו על ידי דרישות ההחברה נערכת ליישום 

 
 

 מכשירים פיננסיים -: 5באור 
 

 השקעות פיננסיות אחרות
 
 נכסי חוב שאינם סחירים .1

 2015בספטמבר,  30ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 54  54  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 8,040  7,529  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 8,094  7,583  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 

 2014בספטמבר,  30ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 503  501  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 598,12  754,11  בלתי סחירות אגרות חוב

     
 101,13  12,255  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 
 2014 ,בדצמבר 31ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 60  60  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 8,525  7,854  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 8,585  7,914  אינם סחירים סך הכל נכסי חוב ש

 
 



 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים
 

23 

 

 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 5באור 
 
 שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .2

 
 
 

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

 
  ים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחיר - 1רמה

 פעיל למכשירים זהים. 
  שאינם בעקיפין או במישריןשווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים,  - 2רמה ,

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

 נצפים.
 

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

 
 הנמדדים בשווי הוגן לפי הסיווגים כדלקמן:  הפיננסיים במכשיריםהחברה מחזיקה 

 
  

 2015בספטמבר,  30ליום   
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 בלתי מבוקר  
 ש"חי אלפ  
         

 424,553  -  -  424,553  נכסי חוב סחירים
 747  -  -  747  מניות

 0246,5  -  -  0246,5  אחרות
         

 471,820  -  -  471,820  סך הכל
 

 2014בספטמבר,  30ליום   
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
         

 479,724  -  -  479,724  יםנכסי חוב סחיר
 3,109      3,109  מניות

 131,061  -  -  131,061  אחרות
         

 613,894  -  -  613,894  סך הכל
 
 

 
 2014, בדצמבר 31ליום   
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 מבוקר  
 ש"חאלפי   
         

 497,016  -  -  497,016  נכסי חוב סחירים
 2,835  -  -  2,835  יותמנ

 126,000  -  -  126,000  אחרות
         

 625,851  -  -  625,851  סך הכל
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 5באור 
 

 )המשך( השקעות פיננסיות אחרות
 

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

 טכניקות הערכה
 

רות באופן פעיל בשווקים פיננסים מוסדרים נקבע על ידי מחירי השווי ההוגן של השקעות הנסח
 השוק בתאריך הדיווח. בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל, השווי ההוגן נקבע כדלהלן:

 
 נכסי חוב שאינם סחירים

 
השווי ההוגן של נכסי חוב פיננסים שאינם סחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן ניתן לצרכי באור 

באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם. שערי ההיוון מתבססים בלבד נקבעים 
בעיקרם 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 

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

  
, החליטה ועדת המכרזים להכריז על 2014בחודש ספטמבר  שפרסם משרד האוצר למכתבבהתאם 

דכן מרווח הוגן כזוכה במכרז החדש. כמו כן, צוין במכתב כי על לוחות הזמנים להטמעת המודל המעו
של מרווח הוגן תצא הודעה נפרדת. בשלב זה, אין ביכולת החברה להעריך את השפעת העדכון 

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

 ח ולאחריו בתקופת הדומשמעותיים אירועים      -: 6באור 
  

 הסכם אסונות טבע  .א
 

. ההסכם כולל 2015נחתם בין החברה לממשלה הסכם אסונות טבע לשנת  2015 ,ביוני 30ביום 
, זהה לשנים קודמות, אך השתתפות הממשלה בפרמיות מוגבלת בתקציב 80%השתתפות בשיעור 

מיליון ש"ח תילקח  27.5 -ח כאשר הוסכם כי יתרת התקציב המוערכת בכ"מיליוני ש 64.5של 
 2מיום  2052ה הינו בהתאם להחלטת ממשלה מספר מעתודות החברה. קיטון זה, בתקציב הממשל

ח בתקציב הממשלה לביטוח זה לשנת "מיליון ש 50הכוללת הפחתה בגובה של  2014 ,באוקטובר
 3ומוגבל לתקופה של עד ש"ח מיליון  27. ההסכם כולל כתב שיפוי לחברה מוגבל לסכום של עד 2015

כתב ש"ח. מיליון  631.7סכום של סוף שנה ב( או עד לצבירת עתודות החברה ב2017שנים )עד סוף 
השיפוי יופעל בעת ירידת עתודות הביטוח מתחת למינימום שנקבע בחוק. בנוסף כולל ההסכם 
הוראות שונות שהחברה התחייבה לבצע כתנאים יסודיים להעברת השתתפות הממשלה בפרמיות. 

ות טבע עמד על סך של שנרשם במסלול אסונבתקופת הדוח, היקף השתתפות הממשלה בפרמיות 
הביטוח של החברה מעתודת ש"ח מיליוני  6.6לפיכך נרשמה גריעה בגובה של ש"ח, מיליוני  71.1

 או הפסד ורווח כולל אחרעל רווח  ותבדוח "קיטון בהשתתפות הממשלה בפרמיות"הכלולה בסעיף 
      לתקופה.

משנה מהמדינה להתחייבויות  כולל ביטוח , כמו הסכמים קודמים,2015אסונות טבע לשנת  הסכם
 שאינן מכוסות על ידי הכספים שנצברו בעתודה ממסלול זה.

 
 קיטון בהשתתפות המדינה בפרמיות  ב.

 
קיבלה החברה הודעה ממשרד החקלאות על הסכומים המוכרים להשתתפות  2015ביוני  ,18ביום 

ים שנדרשו לאותה שנה ממנה עולה, כי הממשלה אינה מכירה בסכומ 2014הממשלה בפרמיות לשנת 
בהתאם לאחוזי ההשתתפות שנקבעו עם הממשלה להשתתפות בפרמיות וכפי ששולמו בשנים 
קודמות, אלא בסכומים מופחתים בהתאם לתקציב הקיים. לפיכך, בוצעה הפחתה בעתודות החברה 

 להקיטון בהשתתפות ממש" :נפרד בדוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחרבתקופת הדוח בסעיף 
ח בגין כל הסכומים שנרשמו וחורגים מהסכומים שהתקבלו )כולל "מיליוני ש 14.3בסך של  בפרמיות"
(. יובהר, כי החברה עודנה ממשיכה לדרוש סכומים אלו 2013ח בגין שנת "מיליון ש 7.9סך של 

 לעיל. כאמור בסעיף א ש"ח מיליוני  6.6כולל בנוסף סך של ש"ח מיליוני  20.9הסעיף בסך  מהמדינה.
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 )המשך( בתקופת הדוח ולאחריומשמעותיים אירועים      -: 6באור 
  

 השתתפות המדינה בפרמיות במסלול נזקי טבע  ג.
 

, משרד החקלאות מפרסם הודעה לכל חברות הביטוח להן רישיון לבטח נזקי טבע 2004החל משנת 
אותה שנה, ועד לגובה תקרת בחקלאות לעניין גובה השתתפות המדינה בפרמיות ביטוחי נזקי טבע ל

סכום התקציב השנתי שנקבעה לביטוח בהודעה זו, בהתבסס על הערכות חברות הביטוח והתקציב 
העומד לרשותו באותה שנה לעניין זה. שיעור השתתפות המדינה בפרמיות ביטוח נזקי טבע בשנים 

ח, "מיליון ש 66על  תקרת התקציב לכל חברות הביטוח נקבעה 2015. בשנת 35%האחרונות עומד על 
ח ינוצלו על ידי "מיליון ש 2.5 -ח עבורה וכן כ"מיליוני ש 72 -כאשר החברה מעריכה כי ידרשו כ

בהתאם לשיחות ח. "מיליון ש 8.5חברות אחרות. לפיכך צפוי מחסור בתקציב לשנה בסכום של 
  שנוהלו, משרד החקלאות פועל לממן את החוסר הצפוי.

 
 ם ושינוי בהתחייבויות בגין ביטוח ניוקאסל בלולחלק המדינה בתשלומי ד.
 

הסכם אסונות טבע כולל השתתפות ממשלה בתביעות בגין ביטוח ניוקאסל בלול העולות על 
ח. בתקופת הדוח היקף התביעות הגיע לסך של "מיליון ש 21ההכנסות בניכוי הוצאות ומוגבל בסך 

ח בהתאם "מיליון ש 14.5עות בסכום של ח ולפיכך נרשמה השתתפות המדינה בתבי"מיליון ש 27.5
 להיקף הפרמיות השנתיות לענף זה.

 
 של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוחחלקם   ה.
 

ענפי הביטוח המכוסים בביטוח משנה מסוג עוצר הפסדים, בתקופת הדוח, הגיע היקף הנזקים ב
ממוצע לרבעון האחרון בהתבסס על הערכת היקף נזקים ח. "מיליון ש 249.6 -מסלול נזקי טבע לכב

מהפרמיות. בהתאם להסכמי  151% -, צפוי כי היקף הנזקים השנתי יעמוד על שיעור של כשל השנה
העולים על שיעור  90%ביטוח המשנה של החברה, מבטחי המשנה משתתפים בנזקים בשיעור של 

בטחי המשנה בתשלומים ובשינוי . לפיכך נרשם חלק מ300% -מהפרמיות ועד ל 120%של 
והיתר כנגד  כנגד נכסי ביטוח משנהש"ח מיליון  48.7)ח "מיליון ש 56.8בהתחייבויות בסכום של 

ח בגין חלק מבטחי המשנה בתביעות נזקי טבע משנת "מיליון ש 0.7. בנוסף נרשם סך של המבטחים(
2013. 

חד הכולל ביטוח משנה פקולטטיבי בתקופת הדוח קיבלה החברה מספר תביעות בענף המדגה המיו
 ח."מיליון ש 4.8ולפיכך נרשמה השתתפות מבטחי המשנה בתביעות בהתאם לחלקם בסכום של 

 
 היקף עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות בהתייחס למינימום הנדרש ו. 
 

היקף התביעות הגדול אותו שילמה החברה בשנים האחרונות וכן מגבלות תקציב בהשתתפות 
בפרמיות גרמו לעתודת החברה לרדת בסכומים משמעותיים. נכון ליום הדוח, עתודת המדינה 

ח בלבד מעל המינימום שנקבע "שמיליון  12 -בכח ונמצאת "מיליון ש 537הביטוח מסתכמת לסך של 
ח. היקף עתודת המינימום הנדרש מהחברה, נקבע בהתאם לתקנות הביטוח, "מיליון ש 525שהינו 

ב הסכום וכולל סכום שנתי של פרמיות שנתיות בשייר בנוסף לסכום בגין הקובעות דרך לחישו
פרמיה עבור סיכונים שטרם חלפו ובנוסף השתתפות עצמית של החברה בשכבות הביטוח המכוסות 
על ידי ביטוח משנה. סכום הפרמיה עבור הסיכונים שטרם חלפו משתנה בצורה משמעותית בהתאם 

עון הראשון והשלישי של השנה. כך שעתודת המינימום צפויה לעונות הביטוח השונות וגדל ברב
ח )בהתייחס למינימום של הרבעון הנוכחי(. "מיליון ש 30 -בכ הבאה של השנהראשון לגדול ברבעון ה

, לא יהיו 2016וברבעון הראשון של שנת  2015לפיכך, במידה והיקפי הנזקים שיגרמו בהמשך שנת 
מינימום שיידרש, והחברה תצטרך להסדיר את ד מתחת לתרנמוכים, העתודה שתיצבר לחברה 

כתב השיפוי שנתנה המדינה  , בין היתר,העניין בכדי להמשיך לבטח. מובן כי במקרה כזה, יופעל
 , בכפוף להוראותיו, וכמפורט לעיל בסעיף קטן א'.2015במסגרת הסכם אסונות טבע לשנת לחברה 

 
 עביטוח משנה של המדינה למסלול נזקי טב ז. 
 

מידי שנה מפרסמת המדינה, קול קורא לרכישת ביטוח משנה למבטח המבטח נזקי טבע אשר 
 500%ועד  300%באמצעותו נוהגת החברה לרכוש ביטוח משנה מהמדינה לשכבות ביטוח שבין 

, פרסם משרד האוצר קול 2015מהיקף הפרמיות השנתיות של מסלול נזקי טבע. בחודש אוגוסט 
 בהתאם. סכם בין החברה למדינה נחתם הקורא לביטוח ו
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 מיסים על ההכנסה  -: 7באור 
 

מס ערך מוסף )שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים( )תיקון(,  צו פורסם 2015 נובמברבחודש  א.
מהשכר  17%אשר קבע כי שיעור מס השכר החל על מוסדות כספיים יעמוד על  2015-התשע"ו

מהרווח שהופק. ההוראה  17%ר ואילך ומס הרווח יעמוד על ששולם בעד עבודה בחודש אוקטוב
 תחול לגבי החלק היחסי מהרווח בשנה זו.  2015לגבי מס הרווח בשנת המס 

 
ובכללם החברה בעקבות השינוי  כספיים מוסדות החלים על הסטטוטוריים המס שיעורי להלן ב.

 :האמור
 

  
עור מס יש

  חברות
עור מס יש

  רווח

עור מס יש
מוסדות כולל ב

 כספיים
 %  שנה

 
 

 
    

2014   26.5  18.00   37.71 
2015   26.5  17.75 )*  37.58  )** 
 37.18  17.00  26.5  ואילך 2016

 
 שיעור משוקלל. *( 
 ערב פרסום התיקון. 37.71%לעומת שיעור מס של  **(

 
שחקיקתם הושלמה מס ה ילפי שיעור מחושבותיתרות המסים הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים  ג.

כוללות את אינן ועל כן הן ( 2014)הזהים לשיעורי המס ששררו בשנת  לתאריך המאזןלמעשה נכון 
  השינויים האמורים לעיל.

 
.לשינוי האמור בשיעור מס הרווח אין השפעה מהותית על הרווח הכולל של החברה
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 פירוט השקעות פיננסיות -נספח א': 
 

 א.
 יות הרכב השקעות פיננס 

 
 2015בספטמבר,  30ליום   

  

נמדדים בשווי 
הוגן דרך רווח 

  והפסד
הלוואות 
 סה"כ  וחייבים

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 424,553  -  424,553  נכסי חוב סחירים )ב'(
 7,583  7,583  -  נכסי חוב שאינם סחירים )ג'(

 747  -  747  מניות )ד'(
 46,520  -  46,520  אחרות )ה'(

       
 479,403  7,583  471,820  סה"כ

       
 
 

 2014בספטמבר,  30ליום   

  

נמדדים בשווי 
הוגן דרך רווח 

  והפסד
הלוואות 
 סה"כ  וחייבים

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 479,724  -  479,724  נכסי חוב סחירים )ב'(
 12,255  255,12  -  נכסי חוב שאינם סחירים )ג'(

 3,109  -  3,109  מניות )ד'(
 131,061  -  131,061  אחרות )ה'(

       
 626,149  12,255  613,894  סה"כ

       
 
 

 2014בדצמבר,  31ליום   

  

נמדדים בשווי 
הוגן דרך רווח 

  והפסד
הלוואות 
 סה"כ  וחייבים

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       
 016,497  -  016497,  (נכסי חוב סחירים )ב'

 7,914  7,914  -  נכסי חוב שאינם סחירים )ג'(
 2,835  -  2,835  מניות )ד'(

 126,000  -  126,000  אחרות )ה'(
       

 765,633  914,7  625,851  סה"כ
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 )המשך( פירוט השקעות פיננסיות -נספח א': 
 

 נכסי חוב סחירים  ב. 
 

 בספטמבר 30ליום  
 ליום  

 בדצמבר 31
  5201  4201  4201 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
       בעת ההכרה לראשונה: 

       
 277,298  277,895  244,110  אגרות חוב ממשלתיות

       
 219,718  201,829  180,443  מרהאגרות חוב אחרות שאינן ניתנות לה

       
 497,016  479,724  424,553  סך הכל נכסי חוב סחירים

 
 

 נכסי חוב שאינם סחירים  ג. 
 

 מוצגים כהלוואות וחייבים: 
 
 2015בספטמבר,  30ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 54  54  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 8,040  7,529  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 8,094  7,583  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 
 
 

 2014בספטמבר,  30ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 503  501  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 812,59  11,754  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 13,101  12,255  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 
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 )המשך( פירוט השקעות פיננסיות -נספח א': 
 

 )המשך( נכסי חוב שאינם סחירים ג.
 

 
 2014בדצמבר,  31ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 60  60  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 8,525  7,854  תי סחירותאגרות חוב בל

     
 8,585  7,914  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 

 מניות ד.
 

  
 בספטמבר 30ליום   

 ליום  
 בדצמבר 31

  5201  4201  4201 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת 
     ההכרה לראשונה: 

  

       
 2,835  3,109  747  מניות

       
 2,835  3,109  747  סך הכל מניות

 
 
 

 השקעות פיננסיות אחרות ה.
 

 
 

 בספטמבר 30ליום  
 ליום  

 בדצמבר 31
  5201  4201  4201 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       סחירות
       

 מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו 
     בעת ההכרה לראשונה: 

  

       
 112,566  117,850  39140,  תעודות סל

 8,320  8,023  5,564  תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
 680  737  565  קרנות השקעה

 4,434  4,451  -  מוצרים מובנים
       
  ,52046  131,061  126,000 
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 פרמיות שהורווחו ברוטו   -נספח ב':

  
 החודשים שהסתיימו 9-ל

  בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 8,801   6,490   6,416  מדגה
 28,249   21,061   23,506  פירות

 8,981   6,691   6,648  בקר
 49,003   36,079   37,333  ירקות

 11,896   9,228   9,528  ללו
 5,258   4,083   4,119  אבוקדו

 2,715   2,011   2,000  צמחי נוי 
 3,069   2,282   2,420  בננות
 10,152   7,112   10,997  הדרים
 1,980   1,472   1,991  כותנה

 1,349   1,059   902  גפן היין
 8,037   6,721   6,699  פלחה

 2,508   1,879   2,243  בתי צמיחה
 467   349   374  משתלות
 804   629   434  זיתי שמן

 454   390   679  אגוזי אדמה
 236   236   231  כוורות

 474   356   426  בקר במרעה
 89   67   86  בקר אסונות במרעה

 3,949   3,949   2,707  ביטוח הכנסה -פלחה 
 4,315   3,131   3,260  לול ניוקסל

       
 152,786  115,275  122,999  סך הכל מחקלאים

       
 168,693  129,014  129,677  השתתפות הממשלה

       
 321,479  244,289  252,676  שהורווחו ברוטו סך כל פרמיות

       

       ההרכב:
       פרמיות שהורווחו מחקלאים:

 23,906  18,171  17,779   אסונות טבע 
 128,880  97,104  105,220  נזקי טבע 

       
 152,786  115,275  122,999  סך הכל פרמיות שהורווחו מחקלאים

       
       השתתפות הממשלה: 

 95,627  72,702  71,112  פרמיות אסונות טבע 
 73,066  56,312  58,565  פרמיות נזקי טבע 

 168,693  129,014  129,677  סך הכל השתתפות הממשלה
       

 321,479  244,289  252,676  סך הכל פרמיות שהורווחו
 

 השתתפות הממשלה בפרמיות
נזקי ביטוח בגין 
 טבע 

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

בביטוח מבנים, בתי  (.זהה לאשתקד) 45%עור ההשתתפות הינו יבצמחי נוי בו שביטוח , ולאשתקד(
 ואש אין השתתפות ממשלה.  סיכוני כשל מערכות, גניבות  ,צמיחה

ביטוח בגין 
 אסונות טבע

 )זהה לאשתקד(. 80%נות טבע הינו שיעור השתתפות הממשלה בפרמיות בגין ביטוח אסו -
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 תביעות  -נספח ג':
 

  

-תשלומים ל
חודשים  9

שהסתיימו 
 30ביום 

  בספטמבר

תביעות 
תלויות 

 ליום
  בדצמבר 31

תביעות 
 תלויות 

 ליום
  בספטמבר 30

 סה"כ תביעות 
חודשים שהסתיימו  9-ל

  בספטמבר 30ביום 

סה"כ תביעות 
לשנה 

שהסתיימה 
 ביום

 בדצמבר 31
  2015  2014  2015  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי  ש"ח  
             
             

 6,474  3,870  14,672  6,183  3,246  11,735  מדגה
 65,163  54,549  80,904  39,785  6,973  48,092  פירות

 14,080  8,775  10,667  1,715  2,007  10,959  בקר
 59,995  53,671  73,252  9,623  8,701  72,330  ירקות 

 9,375  9,420  5,064  4,495  1,658  2,227  לול
 4,670  3,351  15,478  3,443  1,363  13,398  אבוקדו
 2,593  2,360  6,660  142  577  7,095  נויצמחי 
 28,902  30,037  53,793  3,333  454  50,914  בננות
 13,383  11,998  56,963  5,503  2,762  54,222  הדרים
 2,198  1,179  2,396  2,676  2,506  2,226  כותנה

 1,862  622  1,452  968  1,097  1,581  גפן היין
 20,665  20,383  17,987  386  300  17,901  פלחה

 (1,558)  (1,741)  3,038  999  948  2,987  בתי צמיחה
 3,697  865  (172)  -  2,017  1,845  משתלות
 1,987  2,608  (215)  1,500  2,026  311  זיתי שמן

 277  354  113  82  23  54  אגוזי אדמה 
 3,621  2,468  1,526  745  949  1,730  בקר במרעה

 201  201  446  -  -  446  כוורות
 4,926  4,399  93  -  200  293  ביטוח הכנסה

 18,167  17,138  27,497  2,181  1,094  26,410  לול ניוקסל
             
  326,756  38,901  83,759  371,614  226,507  260,678 
             

ועקיפות הוצאות ישירות 
 16,184  11,527  20,923  6,230  2,341  17,034  בגין ישוב תביעות 
             

 276,862  238,034  392,537  89,989  41,242  343,790  לתקופהסך הכל תביעות 

 

  
חודשים שהסתיימו  9 -ל

 בספטמבר 30ביום 

לשנה  
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  4201 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       סך הכל תביעות לתקופה:
       

 119,361  111,119  126,910  ת טבעאסונו
 157,501  126,915  265,627  נזקי טבע

       
  392,537  238,034  276,862 
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 התחייבויות בגין חוזי ביטוח ועתודות ביטוח  -נספח ד':
 

 2015בספטמבר,  30ליום   

  ברוטו  
ביטוח 
 שייר  משנה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       עתודות ביטוח:
 243,905  -  243,905  בגין נזקי טבע 

 292,626  -  292,626  בגין אסונות טבע
       

  536,531  -  536,531 
       תביעות תלויות:

 826,3  947,48  52,773  בגין נזקי טבע 
 37,216  -  37,216  בגין אסונות טבע

       
  89,989  48,947  042,41 
       

 573,775  48,947  626,520  התחייבויות בגין חוזי ביטוח ועתודות ביטוחסה"כ 
 
 

 2014בספטמבר,  30ליום   

  ברוטו  
ביטוח 
 שייר  משנה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       עתודות ביטוח:
 308,288  -  308,288  בגין נזקי טבע 

 325,776  -  325,776  בגין אסונות טבע
       

  4,06463  -  634,064 
       תביעות תלויות:

 19,860  3,048  22,908  בגין נזקי טבע 
 31,155  -  31,155  בגין אסונות טבע

       
  54,063  3,048  51,015 

 685,079  3,048  688,127  סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח ועתודות ביטוח
 

 
 2014בדצמבר,  31ליום   

  ברוטו  
ביטוח 
 שייר  משנה

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       עתודות ביטוח:
 316,391  -  316,391  בגין נזקי טבע 

 342,322  -  342,322  בגין אסונות טבע
       

  658,713  -  658,713 
       תביעות תלויות:

 20,402  394  20,796  בגין נזקי טבע 
 20,446  -  20,446  בגין אסונות טבע

       
  41,242  394  40,848 
       

 699,561  394  699,955  סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח ועתודות ביטוח



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 חלק ג'
 

 דוח ביצוע תקציב



 

 

 1-ג

 

 דוח ביצוע תקציב
 וואת התקציב להוצאות בפועלהש

 5201ספטמבר ב 30חודשים שהסתיימו ביום  לתשעה

 
 

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

 996,2  622  3,618  רכישות  
       
       

 2,996  622  3,618  סה"כ  
 
       
       :צאות הנהלה וכלליותוה   ב.
       

 (18)  211,83  1411,8  (עלות שכר ונלוות )כולל מס שכר  .1
       
       

 121  950  1,071  וצאות רכבה  .2
       
       

 264  2,347  2,611  וצאות תפעול ה  .3
 
       

 119  715,1  834,1  מחשוב מעריכים יבוד נתונים, אחזקת מחשב,ע  .4
       
       

 368  845  1,213  ירותי חוץש  .5
       
  

435,81 
 

968,71 
 

    הנהלה וכלליות -ך הכל הוצאות מתוקצבותס     548
       

       סעיפים לא מתוקצבים:  .6
   (4)    שכ"ד

   134    עדכון הפרשה לפיצויים וחופשה
   129    מסופקיםאבודים והפרשה לחובות 

   1,451    פחת 
    071,1   
       

   (395,2)    ות מתוך הנהלה וכלליותהוצאות מחלקת תביע           
       
       סך הכל הוצאות הנהלה וכלליות    
   400,71    בדוחות הכספיים     
 
 
       

 .חודשים, למעט השקעות המוצג תקציב לשנה התשעלתקופה של *( תקציב  






