
 
 מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע ,קנט של 31/03/11נתונים מהדוחות הכספיים ליום 

 ח "באלפי ש
 

 נכסים -מאזן 
  31.03.2011 31.03.2010 31.12.2010 
 202,2, 8,,470 220,77 נכסים אחרים 1
 - - - הוצאות רכישה נדחות 7
השקעות עבור חוזים תלויי  ,

 תשואה
- - - 

 0040875 8210842 ,042,,0 תהשקעות אחרו 8
 ,,100 ,,100 ,,100 נכסי ביטוח משנה 0
 597,566 545,290 611,382 סך כל הנכסים 2

 
 הון והתחייבויות -מאזן 

  31.03.2011 31.03.2010 31.12.2010 
 20287 20872 20271 הון עצמי 1
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי  7

 השקעה שאינם תלויי תשואה
0200,,0 850005, 0070278 

 - - - התחייבויות בגין חוזים תלויי תשואה ,
 ,,207, ,87072 40272, התחייבויות אחרות 8
 597,566 545,290 611,382 סך כל ההון וההתחייבויות 0

 
 רווח והפסד

  31.03.2011 31.03.2010 31.12.2010 
 7820752 270857 ,2,054 פרמיות שהורווחו ברוטו 1
מיות שהורווחו על ידי מבטחי פר 7

 משנה
20412 20010 720020 

 77,0271 000522 280122 פרמיות שהורווחו בשייר ,
 7505,4 1,0087 4,,10- הכנסות מהשקעות נטו 8
 - - - הכנסות אחרות 0
תשלומים ושינוי בהתחייבויות  2

 בגין חוזי ביטוח
020408 210154 7740228 

חלקם של מבטחי המשנה  2
בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 

 בגין חוזי ביטוח

- 2 0 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות  4
 בגין חוזי ביטוח בשייר

020408 210157 7740205 

 710840 00742 201,7 כ הוצאות אחרות"סה 5
 515 40 143 רווח לפני מס ,1
 755 5, 28 מיסים על ההכנסה 11
 - - - ים לאחר מס הכנסהפרטים אחר 17
 216 1 79 לתקופה( הפסד)רווח  ,1

 
 1,6,.,.17,1-מצב ההון העצמי המוכר לפי דרישת המפקח ל

 
 20102 6 הסכום הנדרש 
 20271 6 הסכום הקיים 
 028 6 (גרעון)עודף  

 
למעט חישוב ( IFRSתקני )דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  .1

דרכי )עתודה בגין נזקי טבע בחקלאות המחושבת  בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח ה
 . 1891-ה"התשמ, (חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי

נתונים מלאים לגבי הדוח הכספי ומידע כספי אחר הנדרש על ידי המפקח על הביטוח ניתן למצוא  .2
 . WWW.KANAT.CO.IL בכתובת  באתר האינטרנט 

 

http://www.kanat.co.il/
http://www.kanat.co.il/

