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

  
  
  

  מבוא
  

הכולל את הדוח התמציתי , )החברה - להלן (מ "סקרנו את המידע הכספי המצורף של קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע
השינויים בהון ותזרימי המזומנים , דוחות התמציתיים על הרווח הכוללואת ה 2010, בספטמבר 30על המצב הכספי ליום 

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של . ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך תשעהלתקופות של 
התאם וב" דיווח כספי לתקופות ביניים" - IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלהת ביניים ומידע כספי לתקופ

-א"התשמ, )ביטוח(לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
  .בהתבסס על סקירתנולתקופות ביניים אלה אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי . 1981

  
  ).א(1מסגרת באור הדוחות הכספיים כוללים הפנייה בדבר יישום חוזרי רשות החברות הממשלתיות ב

  
  

  היקף הסקירה
  

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים " - של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
בעיקר , מורכבת מבירוריםסקירה של מידע כספי לתקופות ביניים ". הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות

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

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

  
  

  מסקנה
  

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

למעט מדידת העתודה לביטוח נזקי טבע , 1981-א"התשמ, )ביטוח(ק הפיקוח על שירותים פיננסיים בהתאם לחו
, )דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי(בחקלאות המחושבת בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 

  .1985- ה"התשמ
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  *)ר הדירקטוריון"הצהרת יו
  

  
  :מצהיר כי, שלמה שיטרית ,אני

  
  
 לרבעון) החברה - להלן (מ "דוח הדירקטוריון של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בעהדוחות הכספיים ובחנתי את   .1

  ).הדוחות - להלן ( 2010של שנת  השלישי
  
הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר , חותבהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדו  .2

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

  
כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים הדוחות הכספיים ומידע , בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות  .3

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

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

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

  .תקופת ההכנה של הדוחות
  
בהתבסס על , גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בחברה המצהירים הצהרה כזואני ואחרים   .5

  :הערכתנו העדכנית ביותר
  

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

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

  .בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה
  

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

      2010, בנובמבר 18 :תאריך
 ר דירקטוריון"יו -שלמה שיטרית     
  
  
  
  
  
  
דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות (נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות   *)

  .2005-ו"תשס, )הכספיים ודוח הדירקטוריון
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  *)ל החברה"הצהרת מנכ

  
  
  :צהיר כימ, דוד גינזבורג, אני

  
  
 לרבעון) החברה - להלן (מ "דוח הדירקטוריון של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בעובחנתי את הדוחות הכספיים   .1

  ).הדוחות - להלן ( 2010של שנת  השלישי
  
הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר , בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות  .2

לא יהיו מטעים , לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, ג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנובהם מצ
  .בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות

  
הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים , בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות  .3

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

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

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

  .תקופת ההכנה של הדוחות
  
בהתבסס על , ריון שלהגילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטו, אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו  .5

  :הערכתנו העדכנית ביותר
  

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

  
שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי , ה מהותיתבין מהותית ובין שאינ, כל תרמית  .ב

  .בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה
  

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

      2010, בנובמבר 18 :תאריך
 ל החברה"מנכ -דוד גינזבורג     
  

  
  
  

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

  
  
  :מצהיר כי, דוד בכר, אני

  
  
 לרבעון) החברה - להלן (מ "קי טבע בחקלאות בעדוח הדירקטוריון של הקרן לביטוח נזובחנתי את הדוחות הכספיים   .1

  ).הדוחות - להלן ( 2010של שנת  השלישי
  
הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר , בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות  .2

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

  
הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים , בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות  .3

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

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

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

  .תקופת ההכנה של הדוחות
  
בהתבסס על , גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו  .5

  :הערכתנו העדכנית ביותר
  

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

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

  .הפנימית על דיווח כספי של החברהמשמעותי בבקרה 
  

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

      2010, בנובמבר 18 :תאריך
  כספים ל"סמנכ –דוד בכר     
  
  
  
  
ו להבטחת נכונות הדוחות דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנ(נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות   *)

  .2005-ו"תשס, )הכספיים ודוח הדירקטוריון
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  *)הצהרת המנהל הכללי

  

  :מצהיר כי, דוד גינזבורג, אני

  
של  השלישי לרבעון) חברת הביטוח -  להלן(מ "בע קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאותשל  רבעוניהדוח האת  סקרתי  .1

  ).הדוחות - להלן ( 2010שנת 
  
הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית , תבסס על ידיעתיהב  .2

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

  
מכל הבחינות , ל בדוח משקפים באופן נאותהדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלו, תבסס על ידיעתיבה  .3

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

  
י ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך גילו אני  .4

  - וכן; הנדרש בדוח של חברת הביטוח
 

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

  ;במהלך תקופת ההכנה של הדוח
  
עילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו לגבי הערכנו את הי  ) ב(

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

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

לדירקטוריון ולוועדת הביקורת , בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקראני ואחרים   .5
  :ת ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספיבהתבסס על הערכתנו העדכני, של הדירקטוריון של חברת הביטוח

  
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על   ) א(

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

  
בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם , תית ובין שאינה מהותיתבין מהו, כל תרמית  ) 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

  

  

      
    

   - דוד גינזבורג  2010, בנובמבר 18 :תאריך
  מנהל כללי

  
  
  
  
  . 2005בדצמבר  25מיום  2005-1-49חוזר ביטוח נוסח ההצהרה בהתאם ל   *)
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  *)הצהרת מנהל הכספים

  

  :מצהיר כי, דוד בכר, אני

  
של  השלישי לרבעון) חברת הביטוח -  להלן(מ "בע קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאותשל  רבעוניהדוח האת  סקרתי  .1

  .)הדוחות - להלן ( 2010שנת 
  
הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית , התבסס על ידיעתיב  .2

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

  
מכל הבחינות , אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאותהדוחות הכספיים ומידע כספי , תבסס על ידיעתיבה  .3

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

  
ורך גילוי ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצ אני  .4

  - וכן; הנדרש בדוח של חברת הביטוח
 

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

  ;במהלך תקופת ההכנה של הדוח
  
נו את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו לגבי הערכ  ) ב(

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

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

לדירקטוריון ולוועדת הביקורת , בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקראני ואחרים   .5
  :ו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספיבהתבסס על הערכתנ, של הדירקטוריון של חברת הביטוח

  
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על   ) א(

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

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

  

  

      
     

  -  דוד בכר   2010, בנובמבר 18 :תאריך
  כספים ל"סמנכ 
   

  

  

  . 2005בדצמבר  25מיום  2005-1-49חוזר ביטוח נוסח ההצהרה בהתאם ל   *)
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  דוחות על המצב הכספי
  
  

  נכסים
  
  

 
  ליום

    ספטמברב 30
  ליום

 בדצמבר 31
       2010   2009   2009  

  מבוקר    בלתי מבוקר 
  ח"שאלפי  נספח

                 
  878    926    910       נכסים לא מוחשיים

                 
  1,078    1,313    1,092       נכסי מסים נדחים

                 
  9,667    9,751    9,160       נטו, רכוש קבוע

                 
  1,500    1,849    1,500       נכסי ביטוח משנה 

                 
  1,093    865    1,405       נכסי מסים שוטפים

                 
  550    11,920    737       חייבים ויתרות חובה

                 
                 :פרמיות לגבייה

                 
  25,384    23,353    21,724       מגדלים ומועצות  
  5,630    22,828    17,262       החשב הכללי -האוצר   
                 

              'א   :השקעות פיננסיות
                 
  283,132    224,835    361,619       נכסי חוב סחירים  
  37,541    38,093    36,814       נכסי חוב שאינם סחירים  
  111,821    98,410    98,462       אחרות  
                 

  27,497    51,959    18,928       מזומנים ושווי מזומנים
                 

  505,771    486,102    569,613       סך כל הנכסים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  ת על המצב הכספידוחו
  
  

  הון והתחייבויות
  
  

  
  ליום  

    ספטמברב 30
  ליום

 בדצמבר 31
    2010   2009   2009  
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  ח"שאלפי   נספח  
                 

                 הון 
                 

  6,444   6,444   6,444       הון מניות
  982   907   1,132       עודפים

               
  7,426   7,351   7,576       סך כל ההון 

                 
                 

                 התחייבויות
                 

  428,693    411,474    488,282    'ד   עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות
                 

  30,608    40,782    46,706    'ד',ג   התחייבויות בגין חוזי ביטוח
                 

  598    1,485    807       נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים
                 

  38,446    25,010    26,242       זכאים ויתרות זכות
                 

  498,345    478,751    562,037       סך הכל ההתחייבויות
                 

  505,771    486,102    569,613       סך כל ההון וההתחייבויות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .יםביני הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
  
  
  
  
  
  
  
  

    2010, בנובמבר 18
 דוד בכר דוד גינזבורגשלמה שיטריתתאריך אישור הדוחות הכספיים

 כספים ל"סמנכ מנהל כלליר הדירקטוריון"יו 
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  על הרווח הכוללדוחות 
  

    

  
 שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב 30 ביום

  
שהסתיימו  חודשים 3-ל

   ספטמברב 30 ביום

  לשנה
 הסתיימהש

  ביום
 בדצמבר 31

    2010  2009  2010   2009   2009  
  מבוקר   בלתי מבוקר    
  )למניה נתוני רווחלמעט ( ח"שאלפי   נספח  
              

            'ב  -פרמיות שהורווחו ברוטו
  131,147  34,452  35,973  107,745  101,748    מחקלאים 

  100,278  29,223  29,931  87,446  86,682    השתתפות הממשלה
              
    188,430(*  195,191  65,904(*  63,675  231,425  
              

  24,711  6,949  7,781  20,498  19,954    פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
              

  206,714  56,726  58,123  174,693  168,476    פרמיות שהורווחו בשייר
              

  50,376  15,043  12,931  45,289  22,067   נטו והכנסות מימון, הכנסות מהשקעות
              

  257,090  71,769  71,054  219,982  190,543    סך הכל הכנסות
              

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
  117,786  30,101  34,202  102,348  126,748  'ג  ביטוח  
              

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי 
  -  -  *)  1,509  - *)  11,982   בגין ביטוח הכנסה בפלחה בהתחייבויות  
              

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 
  319  -  -  )56(  6   ביטוח ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי  
              

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
  30,101 117,467  32,693  102,404  114,760    ביטוח בשייר  
             

  3,746 810  1,059  2,678  2,877    הוצאות שיווק
  15,623 3,618  4,089  11,918  12,919    הוצאות הנהלה וכלליות

              
  136,836  34,529  37,841  117,000  130,556    סך הכל הוצאות

                    
  120,254 37,240  33,213  102,982  59,987    רווח לפני העברה לעתודות

                   
ביטוח נזקי טבע  העברה לעתודות

  )119,637( (36,922) (33,070)  )102,418(  )59,589(    בחקלאות
                    

  617 318  143  564  398    ים על ההכנסהרווח לפני מס
                   

  381 267  106  403  248    מסים על ההכנסה
                    

  236  51  37  161  150    סך הכל רווח נקי 
                    

  -  -  -  -  -    רווח אחר
                    

  236  51  37  161  150    רווח כולל
                    

              :למניהרווח 
              

  0.07  0.02  0.02  0.05  0.05    )ח"שב(למניה  רווח
  

  ).'ג(1ראה באור *) 
  

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

     

 הון מניות   
יתרת  

  עודפים
 

  כ"סה
  ח"אלפי ש   
            
            

  7,426    982    6,444    )מבוקר( 2010, בינואר 1יתרה ליום 
            

  150   150   -    רווח כולל 
            

  7,576   1,132   6,444    )בלתי מבוקר( 2010, ספטמברב 30יתרה ליום 
            
            

  7,190   746   6,444    )מבוקר( 2009, בינואר 1יתרה ליום 
            

  161   161   -    ל רווח כול
            

  7,351   907   6,444    )בלתי מבוקר( 2009, בספטמבר 30יתרה ליום 
            
            

  7,539    1,095    6,444    )מבוקרבלתי ( 2010, ביולי 1יתרה ליום 
            

  37   37   -    רווח כולל 
            

  7,576   1,132   6,444    )בלתי מבוקר( 2010, ספטמברב 30יתרה ליום 
            
            

  7,300   856   6,444    )מבוקרבלתי ( 2009, יוליב 1יתרה ליום 
            

  51   51   -    רווח כולל 
            

  7,351   907   6,444    )בלתי מבוקר( 2009, בספטמבר 30יתרה ליום 
            
            

  7,190    746    6,444    )מבוקר( 2009, בינואר 1יתרה ליום 
              
  236    236    -    וח כולל רו
              

  7,426    982    6,444    )מבוקר( 2009 ,בדצמבר 31יתרה ליום 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

    

  
  שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב 30 ביום

  
  שהסתיימו חודשים 3-ל

   ספטמברב 30 ביום

  לשנה
 שהסתיימה
  ביום

 בדצמבר 31
    2010  2009  2010   2009   2009  
  מבוקר   בלתי מבוקר    
  ח"שאלפי   נספח  
              

  )4,753(  34,551  )63,623(  19,485  )8,056(  א  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
             
             

             השקעה תזרימי מזומנים מפעילות
             

  )365( (169)    )282(  )289(  )357(    רכישת נכסים בלתי מוחשיים
  )469( (70)    )32(  )321(  )156(    רכישת רכוש קבוע 

  34  34   -  34  -    תמורה ממימוש רכוש קבוע
              

ששימשו לפעילות מזומנים נטו 
  )800(  )205(   )314(  )576(  )513(    השקעה  
              

במזומנים ושווי  )ירידה(עליה 
  )5,553( 34,346   )63,937(  18,909  )8,569(    מזומנים

               
מזומנים ושווי מזומנים יתרת 

  33,050  17,613   82,865  33,050  27,497    התקופהלתחילת   
               

  מזומנים מזומנים ושווי יתרת 
  27,497  51,959   18,928  51,959  18,928    התקופהלסוף   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  

  
  שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב 30 ביום

  
  שהסתיימו חודשים 3-ל

    ספטמברב 30 ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

בדצמבר 31
  2010  2009  2010   2009   2009  
  מבוקר    בלתי מבוקר                                        
  ח"שאלפי   
            
            )1(תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת  -ספח א נ

            
 236   51   37   161   150  לתקופהרווח 

              
              :התאמות לסעיפי רווח והפסד

              
              :מהשקעות פיננסיותנטו  רווחים

             
 (16,602)   (4,989)   (4,599)      (16,567)    (18,647)     נכסי חוב סחירים

 (3,596)   (1,751)   (882)          (3,074)   (1,861)      נכסי חוב שאינם סחירים
)7,959(   )23,345(   (2,559)          אחרותות השקע    (9,340)   (26,891) 

                   
 30    30    -    30    -  הפסד ממימוש רכוש קבוע

                   
                   :פחת והפחתות

 990    247    224            758    663          רכוש קבוע
 509    126    107            385    325          נכסים בלתי מוחשיים

                
 119,637    36,922    33,070        102,418    59,589      גידול בעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות

)21,506(        2,404     16,098      בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח )קיטון(גידול      2,340    (7,770) 
 17,054   -    -     16,705     -            בנכסי ביטוח משנהקיטון 

 381    267    106            403    248          על ההכנסהמסים הוצאות 
                    

                    אחרים שינויים בסעיפים מאזניים
                    

 (148,389)   (9,677)   (50,014)       (78,790)    (54,141)     נטו של השקעות פיננסיות, רכישות
 (1,061)   (65)     21           (174)     209          נטו, יות בשל הטבות לעובדיםהתחייבו

 22,651    19,290   (9,844)         7,484    (7,972)      בפרמיות לגבייה) גידול(קיטון 
 34,584    3,278    5,077    23,096   (186)         ויתרות חובהחייבים ב) גידול(קיטון 
 (9,117)   (5,731)   (10,186)       (22,553)    (12,204)     ם ויתרות זכותזכאיקיטון ב

                  
סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

 (17,590)    30,947   )66,385(    9,180   (20,439)     מפעילות שוטפת 
                   
                   :מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור 

                    
 12,339    3,610     2,888         9,905     12,480      ריבית שהתקבלה 
 (438)   (80)    (210)          (350)    (595)         מסים ששולמו 
 303   -    -              303    21            מסים שנתקבלו 
 397    23    47            286    327          דיבידנד שהתקבל 

               
  12,233   10,144   2,725    3,553   12,601 
               
  )8,056(    19,485    )63,623(    34,551    (4,753) 
  
הנובעים מהפעילות בגין , תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת כוללים רכישות ומכירות נטו של השקעות פיננסיות  )1(

  .חוזי ביטוח
  

  .ביניים ם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווי
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  לליכ  -: 1אור ב
  

 תשעהשל  ותולתקופ 2010, ספטמברב 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   . א
יש לעיין בדוחות אלה ). דוחות כספיים ביניים - להלן (באותו תאריך  ושלושה חודשים שהסתיימו

ולשנה שהסתיימה באותו  2009, בדצמבר 31החברה ליום  בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של
פי חוזרי -אין שינוי מהותי בנתונים שגילויים נדרש על, כמו כן. תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם

בדוחות הכספיים ) יח(2דוחות כספיים של רשות החברות הממשלתיות כפי שפורטו בביאור 
  ).הדוחות הכספיים השנתיים - להלן (השנתיים 

  
ולפיכך כפופה , 1975-ה"התשל, החברה הינה חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות  .ב

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

, )טוחיב(רותים פיננסיים יקוח על שיכפופה החברה להוראות חוק הפ, טוחיכחברת ב, בנוסף
  .פיו-והתקנות שהותקנו על 1981-א"התשמ

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

  
נף הפלחה במסגרת התיר המפקח לחברה להפעיל תוכנית ביטוח הכנסה בע 2009, בחודש נובמבר  .ג

 הכנסות החברה .2012הוארך עד תום שנת תוקף האישור . רשיון ביטוח נזקי טבע הקיים לחברה
. 2010ח ונפרסו על פני הרבעונים הראשון והשני של שנת "מיליון ש 7.7 -בהסתכמו מתוכנית זו 

נעים בין שיעורים המשתנים בהתאם למיקום הגידול ופרמיה בהתוכנית כוללת השתתפות ממשלה ב
 20בנוסף כולל הביטוח השתתפות ממשלה בתביעות עד לתקרה של  .מהיקף הפרמיה 80% - ל 40%

ללית לכול המבוטחים הכוללת בנוסף השתתפות מקסימלית של ותקרת סכום ביטוח כ ח"שמיליון 
 .ח"שמיליון  18.5 -סך שלהיקף הנזקים המוערכים לביטוח הגיע ל. ח"שמיליון  4של  סךהחברה ב

   .ח"שמיליון  12- כיקף השתתפות המדינה בתביעות הינו בסכום של ה
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים  .א
  

הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים 
 ,"דיווח כספי לתקופות ביניים" - 34ות בינלאומי לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונא

ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים 
למעט חישוב העתודה בגין נזקי טבע בחקלאות אשר חושבה , 1981-א"התשמ, )ביטוח(פיננסיים 
, )בביטוח כללירשות לתביעות עתידיות דרכי חישוב הפ(לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח בהתאם 
   .IFRS-ואשר אינו עומד בקנה אחד עם הנחיות תקני ה 1985- ה"התשמ

   
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקביים    

  .לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים
    

  םבתקופה שלפני יישומ םיחדש IFRS ניגילוי לתק  .ב
  

1(  9 IFRS - מכשירים פיננסיים  
 

אשר מהווה את השלב הראשון , מכשירים פיננסיים - IFRS 9פורסם  2009בחודש נובמבר   
מתמקד בעיקר בסיווג  IFRS 9. הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים - IAS 39בפרוייקט החלפת 

  .IAS 39ם הפיננסיים שבתחולת ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסי
  

כולל מכשירים משולבים שבהם (התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים   
בתקופות עוקבות יש למדוד מכשירי חוב . יימדדו בשווי הוגן) החוזה המארח הוא נכס פיננסי

  :בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים
  

זק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את הנכס מוח  -
  .תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם

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

  
בת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי המדידה העוק  

  .הוגן
  

וההפרשים , נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן  
על פי בחירת המדיניות החשבונאית לגבי , כולל אחר) הפסד(ייזקפו לרווח והפסד או לרווח 

חובה למדוד , ובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחראם מד. כל מכשיר ומכשיר
  . הבחירה הינה סופית ואין לשנותה. אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד



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

15 
 

  
  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב
  

  )המשך( םבתקופה שלפני יישומ יםחדש IFRS ניגילוי לתק  .ב
  
1(  9 IFRS - מכשירים פיננסיים )המשך(  
  

עליה לסווג , כאשר חברה משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסיה הפיננסיים, עם זאת  
מחדש את כל המכשירים הפיננסיים המושפעים משינוי המודל העסקי על מנת לשקף שינוי 

   .אין לבצע סיווג מחדש של המכשירים הפיננסיים, בכל יתר הנסיבות. זה
אימוץ לראשונה ייעשה . אימוץ מוקדם אפשרי. 2013, בינואר 1תאריך התחילה של התקן הוא 

  .למפרע תוך הצגה מחדש של מספרי ההשוואה בכפוף להקלות המצויינות בתקן
  

  .אין ביישום התקן החדש השפעה על הדוחות הכספיים, להערכת הנהלת החברה  
  
2(  IFRS 7 - גילוי: מכשירים פיננסיים  
  

בהתאם לתיקון מודגש הקשר . מובאות בתקןמבהיר את דרישות הגילוי ה IFRS 7 -התיקון ל  
בין הגילויים הכמותיים והאיכותיים וכן האופי וההיקף של הסיכונים הנובעים ממכשירים 

צומצמו דרישות הגילוי בדבר בטוחות שהחברה מחזיקה בהן ותוקנו דרישות הגילוי . פיננסיים
תקופות המתחילות ביום התיקון ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים ל. בדבר סיכון אשראי

  . יישום מוקדם אפשרי. 2011, בינואר 1
  

מכשירים  בדברלתיקון לא צפויה להיות השפעה מהותית על הגילוי , להערכת החברה  
  .פיננסיים בדוחות הכספיים

    
3(  IAS 34 - דיווח כספי לתקופות ביניים  
  

פיים ביניים בדבר הנסיבות נקבעו דרישות גילוי נוספות בדוחות כס IAS 34 -בהתאם לתיקון ל  
העברות של מכשירים , שסביר כי ישפיעו על השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים ועל סיווגם

שינויים בסיווג נכסים פיננסיים וכן שינויים , פיננסיים בין רמות שונות במדרג השווי ההוגן
הכספיים התיקון ייושם למפרע החל מהדוחות . בהתחייבויות תלויות ונכסים תלויים

  .יישום מוקדם אפשרי. 2011, בינואר 1לתקופות המתחילות ביום 
  

  .הגילויים הנדרשים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה  
  

  עונתיות  .ג
  

הנובעת בעיקר מתקופות , מחזור ההכנסות מפרמיות ברוטו בביטוח נזקי טבע מתאפיין בעונתיות  
מנוטרלת באמצעות  הכנסותנתיות זו על ההשפעתה של עו. ביטוח המשתנות לפי ענפי הגידול

  .תקופת הביטוחפני פריסה של ההכנסה על 
    

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

  
  ושער החליפין היציג של הדולר מדדהשינוי בפרטים על   .ד

  
  שער חליפין   

 יציג של  מדד המחירים לצרכן 
 ב"הדולר ארה מדד ידועמדד בגין  
 % % % 
     :ה חודשים שהסתיימו ביוםתשעל

 )2.9( 1.6 20101.9, ספטמברב 30
 )1.2( 3.6 20093.4, בספטמבר 30
     

   :ימו ביוםלשלושה חודשים שהסתי
 )5.4( 1.2 20101.2, ספטמברב 30
 )4.1( 2.4 20091.3, בספטמבר 30

      
 )0.7( 3.8 20093.9, בדצמבר 31ימה ביום ילשנה שהסת
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  מגזרי פעילות  -: 3באור 
  

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

  
  תוצאות הפעילות לפי מגזרים    

  
  :2010 ספטמברב 30החודשים שהסתיימו ביום  9-ל    

   

  ביטוח
  נזקי טבע
  כ"סה   אחר   בחקלאות

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
              

 188,430  -  188,430 פרמיות שהורווחו ברוטו
 19,954  -  19,954 די מבטחי משנהפרמיות שהורווחו על י

         
 168,476  -  168,476 בשיירפרמיות שהורווחו 

         
 22,067  398  21,669 נטו והכנסות מימון, הכנסות מהשקעות

         
 190,543  398  190,145   סך הכל הכנסות

         
 126,748  -  126,748   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

  בגין ביטוחחלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות           
 11,982  -  11,982   הכנסה בפלחה 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 
 6  -  6   בגין חוזי ביטוח  
         

 114,760  -  114,760   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
         

 2,877  -  2,877   הוצאות שיווק
 12,919  -  12,919   הוצאות הנהלה וכלליות

         
 130,556  -  130,556   סך כל ההוצאות

         
 59,987  398  59,589   רווח לפני העברה לעתודות

         
 )59,589(  -  )59,589(   העברה לעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות

         
 398  398  -   רווח לפני מסים על ההכנסה

           
 398  398  -   רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

      
  2010, ספטמברב 30ליום    

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
              

  488,282    -    488,282   עתודת ביטוח נזקי טבע בחקלאות
             

  46,706    -    46,706   התחייבויות בגין חוזי ביטוח
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  )המשך( מגזרי פעילות  - :3באור 
  

  )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים    
  

  :9200 ספטמברב 30החודשים שהסתיימו ביום  9-ל    
  

   

  ביטוח
  נזקי טבע
  כ"סה   אחר   בחקלאות

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
            

  195,191  -   195,191 פרמיות שהורווחו ברוטו
  20,498   -   20,498  הורווחו על ידי מבטחי משנהפרמיות ש

      
  174,693  -   174,693 בשיירפרמיות שהורווחו 

      
  45,289   564  44,725  נטו והכנסות מימון, הכנסות מהשקעות

      
  219,982  564  219,418   סך הכל הכנסות

      
  102,348  -   102,348   ויות בגין חוזי ביטוח ברוטותשלומים ושינוי בהתחייב

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 
 (56) - (56)    בגין חוזי ביטוח  
      

  102,404  -   102,404   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
      

  2,678   -   2,678   הוצאות שיווק
  11,918   -   11,918    הוצאות הנהלה וכלליות

      
  117,000  -   117,000   סך כל ההוצאות

      
  102,982  564  102,418 עתודותלרווח לפני העברה 

      
 (102,418)  -  (102,418)    עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותלהעברה 

      
  564   564  -    ים על ההכנסהלפני מסרווח 

      
  564   564  -    רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

  
  
      
  2009, ספטמברב 30ליום    

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
           

  411,474   -   411,474   עתודת ביטוח נזקי טבע בחקלאות
             

  40,782   -   40,782   התחייבויות בגין חוזי ביטוח
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  )המשך( מגזרי פעילות  -: 3באור 
  

  )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים    
  

  :2010 ספטמברב 30החודשים שהסתיימו ביום  3-ל    
  

   

  ביטוח
  נזקי טבע
  כ"סה   אחר  בחקלאות

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
            

 65,904  -  65,904 פרמיות שהורווחו ברוטו
 7,781  -  7,781 הורווחו על ידי מבטחי משנהפרמיות ש

        
 58,123  -  58,123 בשיירפרמיות שהורווחו 

        
 12,931  143  12,788 נטו והכנסות מימון, מהשקעות הכנסות

        
 71,054  143  70,911   סך הכל הכנסות

        
 34,202  -  34,202   טותשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברו
בגין ביטוח  חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות

 1,509  -  1,509   הכנסה בפלחה
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 

 -  -  -   בגין חוזי ביטוח
        

 32,693     32,693   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
        

 1,059  -  1,059   הוצאות שיווק
 4,089  -  4,089   הוצאות הנהלה וכלליות

        
 37,841  -  37,841   סך כל ההוצאות

        
 33,213  143  33,070   עתודותמלפני העברה  הפסד

        
 )33,070(  -  )33,070(   עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותלהעברה 

        
 143  143  -   ים על ההכנסהפני מסרווח ל

         

 143  143   -   רווח כולל לפני מסים על ההכנסה
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  )המשך( מגזרי פעילות  -: 3באור 
  

  )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים    
  

  :9200 ספטמברב 30החודשים שהסתיימו ביום  3-ל    
  

   

  ביטוח
  נזקי טבע
  כ"סה   אחר  בחקלאות

  קרבלתי מבו   
  ח"אלפי ש   
            

 63,675  -  63,675 פרמיות שהורווחו ברוטו
 6,949  -  6,949 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

        
  56,726   -  56,726 בשיירפרמיות שהורווחו 

        
  15,043   318  14,725 נטו והכנסות מימון, הכנסות מהשקעות

        
  71,769   318  71,451   תסך הכל הכנסו

        
  30,101   -  30,101   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

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

        
  30,101  -  30,101   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

        
 810  -  810   הוצאות שיווק

  3,618  -  3,618   הוצאות הנהלה וכלליות
        

 34,529  -  34,529   סך כל ההוצאות
        

  37,240  318  36,922   עתודותלרווח לפני העברה 
        

 )36,922(  -  (36,922)   עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותלהעברה 
        

 318  318  -   ים על ההכנסהני מסרווח לפ
         

 318  318   -   רווח כולל לפני מסים על ההכנסה
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  )המשך( מגזרי פעילות  -: 3באור 
  

  )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים    
  

  :2009 ,דצמברב 31 לשנה שהסתיימה ביום

   

  ביטוח
 נזקי טבע
  כ"סה   אחר   בחקלאות

  מבוקר   
  ח"י שאלפ   

             
 231,425   -   231,425  פרמיות שהורווחו ברוטו

 24,711   -   24,711  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
              

 206,714   -   206,714  בשיירפרמיות שהורווחו 
          

 50,376  617  49,759  נטו והכנסות מימון, הכנסות מהשקעות
         

 257,090  617  256,473    סך הכל הכנסות
              

  117,786   -   117,786    תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 

 319   -  319    בגין חוזי ביטוח
            

 117,467   -  117,467    תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
          

 3,746  -  3,746    הוצאות שיווק
 15,623  -  15,623    הוצאות הנהלה וכלליות

              
 136,836   -  136,836    סך כל ההוצאות

         
 120,254  617  119,637    עתודות ללפני העברה רווח 

         
 )119,637(  - ) (119,637    עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותלהעברה 

         
 617   617   -    ים על ההכנסהרווח לפני מס

          
 617  617   -    רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

      
  2009, בדצמבר 31ליום     
  מבוקר    
  ח"אלפי ש    
        

  428,693    -    428,693    עתודת ביטוח נזקי טבע בחקלאות
         

  30,608    -    30,608    התחייבויות בגין חוזי ביטוח
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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  ההחברה כפופ. וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית, פעילותה
   .המפקח

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

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

  
  

  

  ליום 
30 

ספטמברב
  ליום 

בדצמבר 31
    2010  2009  
 מבוקרבלתי מבוקר    
 ח"אלפי ש    

     
  :הון עצמי מינימלי .1

      
 6,936 7,048הסכום הנדרש על פי התקנות 
 7,426 7,576פי התקנות-הסכום המחושב על 

      
 490 528*) עודף 

      
  :הון ראשוני .2

        
 6,936 7,048פי התקנות-הסכום המינימלי הנדרש על 
 7,426 7,576פי התקנות-הסכום המחושב על 

      
 490 528  דףעו 

  
  :ייעוד רווחים ודיבידנדים  *)
  

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

  
  

הדירקטיבה  -להלן ( Solvency IIאימץ האיחוד האירופי נוסח מוצע לדירקטיבה  2007 ,ביולי 10ביום   .ג
דירקטיבה המוצעת מהווה שינוי יסודי ומקיף של הרגולציה הנוגעת להבטחת כושר ה). המוצעת

לפי לוחות הזמנים שנקבעו על ידי . הפירעון והלימות ההון של חברות הביטוח במדינות האיחוד
יישום הדירקטיבה המוצעת במדינות החברות באיחוד האירופי צפוי במחצית , האיחוד האירופי
  .2012השנייה של שנת 

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

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

  
לאור מבנה ההון . המפקח כנדרש בחוזר, וריון החברה ועדהמינה דירקט, 2008בחודש אוקטובר 

המיוחד של החברה פנתה הועדה למפקח כיוון שהוראות הדירקטיבה אינן מתיישבות עם הגדרת 
  .החוק וטכניקת צבירת העודפים בחברה
אולם  QIS5תוצאות סקר  את החברה מהגשתהמפקח פטר בשלב זה ולעניין הדרישות הכמותיות 

   .ככל שיהיולעניין דרישות איכותיות ודרישות נוספות רה חייב את החב
  .נערכת ליישום דרישות המפקחהחברה 
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  פירוט השקעות פיננסיות  - : 'נספח א
  

  הרכב השקעות פיננסיות אחרות לפי בסיסי מדידה  .א
  

  2010 ,ספטמברב 30ליום    

   

משוערכים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 
   והפסד

הלוואות 
  כ"סה   וחייבים

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
           

  361,619    -    361,619   נכסי חוב סחירים 
  36,814    36,814    -   נכסי חוב שאינם סחירים

  98,462    -    98,462   אחרות
             
  496,895    36,814    460,081   כ"סה
           

  
  

  2009, ספטמברב 30ליום    

   

משוערכים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 
   והפסד

לוואות ה
  כ"סה   וחייבים

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   

       
  224,835   -   224,835   נכסי חוב סחירים 

  38,093   38,093   -   נכסי חוב שאינם סחירים
  98,410   -   98,410   אחרות

           
  361,338   38,093   323,245   כ"סה

       
  
  

  2009, בדצמבר 31ליום    

   

משוערכים 
גן בשווי הו

דרך רווח 
   והפסד

הלוואות 
  כ"סה   וחייבים

  מבוקר   
  ח"אלפי ש   

       
  283,132    -    283,132   נכסי חוב סחירים 

  37,541    37,541    -   נכסי חוב שאינם סחירים
  111,821    -    111,821   אחרות

             
  432,494    37,541    394,953   כ"סה
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  )המשך( ות פיננסיותפירוט השקע  - : 'נספח א
  

  נכסי חוב סחירים  .ב  
  

  ספטמברב 30ליום   
  ליום  

 בדצמבר 31
    2010   2009   2009  
  מבוקר   בלתי מבוקר    
  ח"אלפי ש    
            

            שיועדו הפסדובשווי הוגן דרך רווח  גיםמוצ
            :בעת ההכרה לראשונה  

       
  175,481   141,862   226,687    אגרות חוב ממשלתיות

       
  107,651   82,973   134,932    אגרות חוב אחרות שאינן ניתנות להמרה

            
  283,132   224,835   361,619    סך הכל נכסי חוב סחירים

  
  

  נכסי חוב שאינם סחירים  .ג  
  

  :מוצגות כהלוואות וחייבים
  

  2010 ,ספטמברב 30ליום    

   
  הערך
   בספרים

  שווי
  הוגן

  רבלתי מבוק   
  ח"אלפי ש   
        

  19,837   19,119  פקדונות בתאגידים בנקאיים
  19,575   17,695  אגרות חוב בלתי סחירות

        
  39,412   36,814  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

  
  
  

  2009 ,ספטמברב 30ליום    

   
  הערך
   בספרים

  שווי
  הוגן

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
        

  19,041   19,463  ם בנקאייםפקדונות בתאגידי
  20,551   17,778  אגרות חוב בלתי סחירות

  932   852  הלוואה
        

  40,524   38,093  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 
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  )המשך( פירוט השקעות פיננסיות  - : 'נספח א
  

  )המשך( נכסי חוב שאינם סחירים  .ג
  

  
  2009 ,בדצמבר 31ליום    

   
  הערך
   בספרים

  שווי
  הוגן

  מבוקר   
  ח"אלפי ש   
        

  20,414   19,230  פקדונות בתאגידים בנקאיים
  18,111   17,446  אגרות חוב בלתי סחירות

  939   865  הלוואה
        

  39,464   37,541  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 
  
  

  השקעות פיננסיות אחרות  .ד
  

  
  ספטמברב 30ליום   

  ליום  
 בדצמבר 31

    2010   2009   2009  
  מבוקר   בלתי מבוקר    
  ח"אלפי ש    

      סחירות
      

   שיועדו מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
     :בעת ההכרה לראשונה  

 

      
  76,628    72,118   74,362   תעודות סל

  28,742    15,838   18,571   תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
  4,191    4,170   3,767   קרנות השקעה
  2,260    6,284   1,762   מוצרים מובנים

            
   98,462  98,410  111,821 
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  פרמיות - ' נספח ב
  

   
  החודשים שהסתיימו 9-ל

  ספטמברב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

   20102009 2009 
  מבוקר   בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
           

 23,226   17,770   17,175   פירות
 7,662  6,372   5,192   מדגה

 37,517  33,191   29,327   ירקות ומבנים
 7,096  5,257   6,449   בקר

 8,502  7,042   6,489   צמחי נוי ומבנים
 4,305  3,407   2,942   בננות
 21,890  17,378   14,829   לול

 5,226  4,529   4,305   פלחה
 6,389  5,275   4,532   אבוקדו
 5,758  4,686   4,685   הדרים
 652   499   643   כותנה
 986  770   843   גפן היין
 961  755   731   זיתי שמן

 576   503   526   אגוזי אדמה
 401   311   332   משתלות
 -   -   2,748   ביטוח הכנסה -  פלחה

           
  131,147   107,745   101,748   מחקלאים סך הכל פרמיות

           
  100,278   87,446   86,682   השתתפות הממשלה

           
  231,425   195,191   188,430   סך כל פרמיות

          
          :ההרכב

          :פרמיות מחקלאים
 10,990   8,921   8,611     פרמיות אסונות טבע  
 120,157   98,824   93,137   פרמיות נזקי טבע  

          
 131,147   107,745   101,748   איםסך הכל פרמיות מחקל

          
          : השתתפות הממשלה

 40,697   35,690   34,447   פרמיות אסונות טבע  
 59,581   51,756   52,235   פרמיות נזקי טבע  

 100,278   87,446   86,682   סך הכל השתתפות הממשלה
          

  231,425   195,191   188,430   סך הכל פרמיות
  

  הממשלה בפרמיות השתתפות
  
למעט, )זהה לאשתקד( 35%שיעור השתתפות הממשלה בפרמיות בגין ביטוח נזקי טבע הינו  - בגין נזקי טבע 

-ל 40%בין (בענף ביטוח הכנסה לפלחה שבו שעורי ההשתתפות משתנים לפי איזור הגידול 
80%(. 

  
 ).זהה לאשתקד( 80%ח אסונות טבע הינו שיעור השתתפות הממשלה בפרמיות בגין ביטו - בגין אסונות טבע
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  תביעות -' נספח ג
  
  

      

תביעות 
תלויות 
  ליום

  בדצמבר 31

תביעות 
  תלויות 
  ליום

 ספטמברב 30

  כ תביעות "סה
חודשים שהסתיימו  9-ל

   ספטמברב 30ביום 

כ "סה
תביעות 
לשנה 

שהסתיימה 
  ביום

 בדצמבר 31
  2009   2009   2010   2010   2009   תשלומים   
  מבוקר   בלתי מבוקר  בלתי מבוקר   מבוקר  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
              
                

 4,438  6,718   2,642  6,119  4,321  844   מדגה
 23,357  19,295   40,136  18,078  4,546  26,604   פירות
 9,275  6,538   6,729  1,543  2,300  7,486   בקר

 24,412  19,829   16,462  7,746  4,315  13,031   ירקות ומבנים
 18,476  15,537   15,187  3,002  3,920  16,105   לול

 (385)  (978)   (24)  527  1,642  1,091   אבוקדו
 4,416  3,591   1,359  666  1,241  1,934   צמחי נוי ומבנים

 541  498    (32)  -  35  3   בננות
 2,177  3,685   2,762  2,174  836  1,424   הדרים
 1,595  541   814  899  1,600  1,515   כותנה
 65  88   796  729  -  67   גפן היין
 6,781  6,666   8,493  1,563  266  7,196   פלחה

 1,253  938   187  6  393  574   בתי צמיחה
 7,190  5,623   1,010   -  2,898  3,908   זיתי שמן

  1,242  2,249   (111)  382  1,085  592   אחריםאגוזי אדמה ו
 -  -   18,513  1,301  -  17,212   ביטוח הכנסה

                     
   99,586   29,398   44,735   114,923    90,818   104,833  
                     

  הוצאות ישירות ועקיפות בגין 
  12,953   11,530    11,825   1,971   1,210   11,064   ישוב תביעות  
                     

  117,786   102,348  126,748   46,706   30,608   110,650   סך הכל תביעות לשנה
  
 

  
הסתיימו שחודשים  9 - ל

  ספטמברב 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2010   2009  2009  
  מבוקר  בלתי מבוקר  
  ח"אלפי ש  
         

         :סך הכל תביעות לשנה
         

  22,099   18,214   32,480  טבעאסונות 
          

  95,687   84,134   94,268  נזקי טבע
          
  126,748  102,348   117,786  
  
  
  



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

  
  

27 
 

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח ועתודות ביטוח -' דספח נ
  2010, ספטמברב 30ליום    

   ברוטו   
ביטוח 
  שייר  משנה

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   

       :עתודות ביטוח
 260,298 -  260,298   בגין נזקי טבע 

 227,984 -  227,984   בגין אסונות טבע
      

   488,282  -  488,282 

       :תביעות תלויות
 32,851 1,500  34,351   בגין נזקי טבע 

 12,355 -  12,355   בגין אסונות טבע
       
   46,706  1,500 45,206 
 533,488 1,500  534,988   ת בגין חוזי ביטוח כ התחייבויו"סה

  
  

  2009, ספטמברב 30ליום    

   ברוטו   
ביטוח 
  שייר   משנה

  בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   

        :עתודות ביטוח
 202,021  -  202,021   בגין נזקי טבע 

 209,453  -  209,453   בגין אסונות טבע
       

   411,474   -   411,474  
        :ות תלויותתביע

 19,895  1,849  21,744   בגין נזקי טבע 
 19,038  -  19,038   בגין אסונות טבע

        
   40,782  1,849  38,933 
 450,407  1,849  452,256   כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח "סה

  
  
  2009, בדצמבר 31ליום    

   ברוטו   
ביטוח 
  שייר   משנה

  מבוקר   
  ח"אלפי ש   

         :עתודות ביטוח
 215,275   -  215,275   בגין נזקי טבע 

 213,418   -  213,418   בגין אסונות טבע
      

   428,693  -   428,693 

         :תביעות תלויות
 19,376   1,500  20,876   בגין נזקי טבע 

 9,732   -  9,732   בגין אסונות טבע
         
   30,608  1,500   29,108 
  457,801   1,500   459,301   כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח "סה

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

F:\W2000\w2000\52156\m\10\6-IFRS.doc  


