
 
 מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע ,קנט של 13301331נתונים מהדוחות הכספיים ליום 

 ח "באלפי ש
 

 נכסים -מאזן 
  1330130031 1330130030 1333030030 
 772,44 87,016 91,422 נכסים אחרים 1
 - - - הוצאות רכישה נדחות ,
 - - - השקעות עבור חוזים תלויי תשואה 7
 4972704 591,021 684,296 תהשקעות אחרו 7
 - 919 - נכסי ביטוח משנה 5
 575,557 659,876 775,718 סך כל הנכסים 6
 

 הון והתחייבויות -מאזן 
  1330130031 1330130030 1333030030 
 127,1 12161 8,441 הון עצמי 1
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי  ,

 4992177 7,,6,12 729,922 השקעה שאינם תלויי תשואה

-  - - התחייבויות בגין חוזים תלויי תשואה 7
 702,90 7,2541 37,355 התחייבויות אחרות 7
 575,557 659,876 775,718 סך כל ההון וההתחייבויות 5
 

 רווח והפסד
  1330130031 1330130030 1333030030 
 300,078 402111 76,379 פרמיות שהורווחו ברוטו 1
וחו על ידי מבטחי פרמיות שהורו ,

 30,077 42677 7,307 משנה

 270,001 4,2144 69,072 פרמיות שהורווחו בשייר 7
 43,408 ,15210 9,173 נטו 2מהשקעות( הפסדים)הכנסות  7
 - - - הכנסות אחרות 5
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  6

 289,324 112794 71,858 חוזי ביטוח

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים  4
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 ביטוח
- (,4) (73) 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  1
 289,397 112777 71,858 חוזי ביטוח בשייר

 23,279 52464 6,323 כ הוצאות אחרות"סה 0
1
 733 369 64 רווח לפני מס 9

1
 294 40 44 מיסים על ההכנסה 1

1
 (90) - - ים אחרים לאחר מס הכנסהפרט ,

1
 349 98 20 רווח לתקופה 7

 
 :17,9.7.917-מצב ההון העצמי המוכר לפי דרישת המפקח ל

 
 ,4271 : הסכום הנדרש 
 12771 : הסכום הקיים 
 12950 : (גרעון)עודף  

 
העתודה  מדידתלמעט ( IFRSתקני )דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  .1

חישוב ), (ביטוח)שירותים פיננסיים לתקנות הפיקוח על בהתאם  המחושבתבגין נזקי טבע בחקלאות 
 . 3112-ג"התשע ,(עתודות ביטוח בביטוח כללי

נתונים מלאים לגבי הדוח הכספי ומידע כספי אחר הנדרש על ידי המפקח על הביטוח ניתן למצוא  .3
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