
 מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע,קנט של 30/06/11נתונים מהדוחות הכספיים ליום 
 ח "באלפי ש

 
 נכסים –מאזן 

 
  30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010 
 734,73 434474 454494 נכסים אחרים 1
 - - - הוצאות רכישה נדחות 9
השקעות עבור חוזים תלויי  7

 תשואה
- - - 

 4444495 4154941 4414441 השקעות אחרות 4
 14411 14411 14411 נכסי ביטוח משנה 4
 597,566 568,176 592,465 סך כל הנכסים ,

 
 הון והתחייבויות -מאזן 

 
  30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010 
 34,49 34475 34491 הון עצמי 1
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי  9

 השקעה שאינם תלויי תשואה
4444,57 4974494 4494394 

 - - - התחייבויות בגין חוזים תלויי תשואה 7
 734911 734917 944549 התחייבויות אחרות 4
 597,566 568,176 592,465 סך כל ההון וההתחייבויות 4

 
 רווח והפסד

 
  30.06.2011 30.06.2010 31.12.2010 
 ,943495 ,199449 ,141434 פרמיות שהורווחו ברוטו 1
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי  9

 משנה
174,17 194137 9,4434 

 9914391 1114747 1944147 פרמיות שהורווחו בשייר 7
 954574 54999 74441- הכנסות מהשקעות נטו 4
 - - - הכנסות אחרות 4
תשלומים ושינוי בהתחייבויות  ,

 בגין חוזי ביטוח
1194154 1144459 9944,,4 

המשנה חלקם של מבטחי  3
בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 

 בגין חוזי ביטוח

- , 4 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות  4
 בגין חוזי ביטוח בשייר

1194154 114444, 9944,45 

 914444 114374 1145,9 כ הוצאות אחרות"סה 5
 515 255 286 רווח לפני מס 11
 955 149 114 מיסים על ההכנסה 11
 - - - מס הכנסה פרטים אחרים לאחר 19
 216 113 178 לתקופה( הפסד)רווח  17

 
 176.,1911.1-מצב ההון העצמי המוכר לפי דרישת המפקח ל

 
 34944 6 הסכום הנדרש 
 34491 6 הסכום הקיים 
 439 6 (גרעון)עודף  

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

דרכי )ה בגין נזקי טבע בחקלאות המחושבת  בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח העתוד
 . 1895-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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 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 
 734,73 494714 3,4199 נכסים אחרים 1
 - - - הוצאות רכישה נדחות 9
השקעות עבור חוזים תלויי  7

 תשואה
- - - 

 4444495 ,4,1444 47744,1 השקעות אחרות 4
 14411 14411 14411 נכסי ביטוח משנה 4
 597,566 545,290 611,382 סך כל הנכסים ,

 
 הון והתחייבויות -מאזן 

  31.03.2011 31.03.2010 31.12.2010 
 34,49 34493 34391 הון עצמי 1
בגין חוזי ביטוח וחוזי  התחייבויות 9

 השקעה שאינם תלויי תשואה
4,44174 4544451 4494394 

 - - - התחייבויות בגין חוזים תלויי תשואה 7
 734911 494937 ,744,9 התחייבויות אחרות 4
 597,566 545,290 611,382 סך כל ההון וההתחייבויות 4

 
 רווח והפסד

  31.03.2011 31.03.2010 31.12.2010 
 ,943495 94459, 314547 פרמיות שהורווחו ברוטו 1
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי  9

 משנה
,441, ,4414 9,4434 

 9914391 444533 441,3, פרמיות שהורווחו בשייר 7
 954574 114449 14174- הכנסות מהשקעות נטו 4
 - - - הכנסות אחרות 4
תשלומים ושינוי בהתחייבויות  ,

 וחבגין חוזי ביט
434974 ,14154 9414543 

חלקם של מבטחי המשנה  3
בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 

 בגין חוזי ביטוח

- , 4 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות  4
 בגין חוזי ביטוח בשייר

4,4444 ,14159 9944,45 

 914444 44943 4179, כ הוצאות אחרות"סה 5
 515 40 143 רווח לפני מס 11
 955 75 4, כנסהמיסים על הה 11
 - - - פרטים אחרים לאחר מס הכנסה 19
 216 1 79 לתקופה( הפסד)רווח  17

 
 71.17.91116-מצב ההון העצמי המוכר לפי דרישת המפקח ל

 
 34143 6 הסכום הנדרש 
 34391 6 הסכום הקיים 
 4,4 6 (גרעון)עודף  

 
למעט חישוב ( IFRSתקני )יים דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומ .3

דרכי )העתודה בגין נזקי טבע בחקלאות המחושבת  בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 
 . 1895-ה"התשמ, (חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי

נתונים מלאים לגבי הדוח הכספי ומידע כספי אחר הנדרש על ידי המפקח על הביטוח ניתן למצוא  .4
 . WWW.KANAT.CO.IL בכתובת  רנט באתר האינט
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