
 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ קנט, של /0//71/6נתונים מהדוחות הכספיים ליום 
 באלפי ש"ח 

 נכסים -מאזן 
  0/6/660/17 0/6/660/16 0161060/16 
 65,858  164,550      69,125       נכסים אחרים 1
 -    -                -             הוצאות רכישה נדחות 2
 -    -                -             ור חוזים תלויי תשואההשקעות עב 3
 587,412  500,743      628,932     השקעות אחרות 4
 1,543  3,734         1,193        נכסי ביטוח משנה 5
 654,813 07/,662 /622,09 סך כל הנכסים 6
 

 הון והתחייבויות -מאזן 
  0/6/660/17 0/6/660/16 0161060/16 
 86968  11,016))      4,272        )גרעון בהון( הון עצמי 1
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי  2

 השקעה שאינם תלויי תשואה
    659,007      609,272  6226216 

 -    -                -             התחייבויות בגין חוזים תלויי תשואה 3
 236135  70,771        35,971       התחייבויות אחרות 4
 698,410 07/,662 /622,09 סך כל ההון וההתחייבויות 5
 

 רווח והפסד
  0/6/660/17 0/6/660/16 0161060/16 
 4636663 1866999 198,388 פרמיות שהורווחו ברוטו 1
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי  2

 משנה
18,856 126685 396283 

 3646386 1636314 179,532 יירפרמיות שהורווחו בש 3
 66226 46265 8,224 נטו 6מהשקעות)הפסדים( הכנסות  4
 - - - הכנסות אחרות 5
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  6

 חוזי ביטוח
181,863 2656852 3656592 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים  2
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 ביטוח

672 196896 216252 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  8
 חוזי ביטוח בשייר

181,191 1856962 3436846 

 266624 136285 13,725 סה"כ הוצאות אחרות 9
 46 (01,004) (7,160) לפני מס)הפסד( רווח  16

 233 (116132) (2,464) )הטבת מס( מיסים על ההכנסה 11
 46 - - פרטים אחרים לאחר מס הכנסה 12
 (1/7) (21/,/0) (4,696) לתקופה)הפסד( וח רו 13
 

 :2261.6.636-מצב ההון העצמי המוכר לפי דרישת המפקח ל
 
 26426 : הסכום הנדרש 
 46222 : הסכום הקיים 
 (36264) : גרעון 
 

       

     מקדמה ממשלת ישראל לצורך עמידה בהון הנדרש
: 26366 

 46162 : עודף

 
( למעט העתודה בגין IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )תקני  דוחות כספיים אלו נערכו .1

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

יטוח ניתן למצוא נתונים מלאים לגבי הדוח הכספי ומידע כספי אחר הנדרש על ידי המפקח על הב .3
 .  WWW.KANAT.CO.ILבאתר האינטרנט בכתובת  
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