
 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ קנט, של 61/31/03נתונים מהדוחות הכספיים ליום 
 באלפי ש"ח 

 נכסים -מאזן 
  31.03.2016 31.03.2015 31.12.2015 
 41,147  104,738      140,489     נכסים אחרים 1
 -    -                -             הוצאות רכישה נדחות 2
 -    -                -             ר חוזים תלויי תשואההשקעות עבו 3
 542,767  677,911      505,591     השקעות אחרות 4
      69,744         2,364            33,994        נכסי ביטוח משנה 5
74,0680 סך כל הנכסים 6  785,013 653,658 
 

 הון והתחייבויות -מאזן 
  31.03.2016 31.03.2015 31.12.2015 
 9,075  9,195         (26,796 )       )גרעון בהון( הון עצמי 1
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי  2

 השקעה שאינם תלויי תשואה
    662,742     728,004  596,683 

 -    -                -             התחייבויות בגין חוזים תלויי תשואה 3
 47,900  47,814        44,128       בויות אחרותהתחיי 4
74,0680 סך כל ההון וההתחייבויות 5  785,013 653,658 
 

 רווח והפסד
  31.03.2016 31.03.2015 31.12.2015 
 328,580 83,830 88,154 פרמיות שהורווחו ברוטו 1
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי  2

 משנה
8,664 7,646 31,289 

 297,291 76,184 79,490 ות שהורווחו בשיירפרמי 3
 9,369 19,552 696 נטו ,מהשקעות)הפסדים( הכנסות  4
 - - - הכנסות אחרות 5
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  6

 חוזי ביטוח
149,041 92,600 354,043 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים  7
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 ביטוח

19,738 4,500 74,969 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  8
 חוזי ביטוח בשייר

129,303 88,100 279,074 

 27,095 7,109 6,708 סה"כ הוצאות אחרות 9
 491 527 (55,825) לפני מס)הפסד( רווח  10

 333 220 (19,954) )הטבת מס( מיסים על ההכנסה 11
 29            - - פרטים אחרים לאחר מס הכנסה 12
 187 307 (35,871) לתקופה)הפסד( רווח  13
 

 :6201.3.013-מצב ההון העצמי המוכר לפי דרישת המפקח ל
 
 7,379 : הסכום הנדרש 
 (26,796) : הסכום הקיים 
 (34,175) : גרעון 
 

   לאחר תאריך המאזן: םאירועי    
על פי מקדמה מממשלת ישראל לצורך עמידה בעתודות לביטוח נזקי טבע 

 תקנות הפיקוח
    

: 
 

57,000 
 22,825 : עודף

 
 

( למעט העתודה בגין IFRSדוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )תקני  .1
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