
 
 מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע ,קנט של 13301332נתונים מהדוחות הכספיים ליום 

 ח "באלפי ש
 

 נכסים -מאזן 
  1300102032 1300102033 1303202033 
 41,,25 155,011 184,421 נכסים אחרים 1
 - - - הוצאות רכישה נדחות 8
 - - - השקעות עבור חוזים תלויי תשואה 3
 048,381 351,,05 003,005 רותהשקעות אח 4
 41, 1,055 ,1, נכסי ביטוח משנה 0
 622,238 633,192 659,876 סך כל הנכסים 1

 
 הון והתחייבויות -מאזן 

  1300102032 1300102033 1303202033 
 2,518 1,181 2,111 הון עצמי 1
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי  8

 543,,01 010,530 182,884 השקעה שאינם תלויי תשואה

 - - - התחייבויות בגין חוזים תלויי תשואה 3
 31,154 32,181 48,011 התחייבויות אחרות 4
 622,238 633,192 659,876 סך כל ההון וההתחייבויות 0

 
 רווח והפסד

  1300102032 1300102033 1303202033 
 814,111 23,,15 211,,1 פרמיות שהורווחו ברוטו 1
ות שהורווחו על ידי מבטחי פרמי 8

 81,818 1,211 1,134 משנה

 ,841,33 14,111 18,111 פרמיות שהורווחו בשייר 3
 (002) (1,532) 10,1,8 נטו ,מהשקעות( הפסדים)הכנסות  4
 - - - הכנסות אחרות 0
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  1

 888,204 01,204 21,451 חוזי ביטוח

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים  1
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 ביטוח
(81) - (004) 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  2
 883,452 01,204 21,434 חוזי ביטוח בשייר

 88,111 1,138 0,111 כ הוצאות אחרות"סה ,
1
 605 321 369 רווח לפני מס 5

1
 111 14 ,1 מיסים על ההכנסה 1

1
 - - - רטים אחרים לאחר מס הכנסהפ 8

1
 210 58 98 רווח לתקופה 3

 
 :8851.3.513-מצב ההון העצמי המוכר לפי דרישת המפקח ל

 
 1,811 : הסכום הנדרש 
 2,111 : הסכום הקיים 
 220 : (גרעון)עודף  

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

דרכי )העתודה בגין נזקי טבע בחקלאות המחושבת  בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 
 . 1914-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 
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