
 
 מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע ,קנט של 30006012נתונים מהדוחות הכספיים ליום 

 ח "באלפי ש
 

 נכסים -מאזן 
  30.06.12 30.06.11 31.12.11 
 869135 4,9494 369,36 נכסים אחרים 1
 - - - הוצאות רכישה נדחות 9
 - - - השקעות עבור חוזים תלויי תשואה 6
 8339108 8419841 ,306908 השקעות אחרות 4
 43, 19800 61, נכסי ביטוח משנה 8
 622,217 572,265 661,776 סך כל הנכסים 3

 
 הון והתחייבויות -מאזן 

  30.06.12 30.06.11 31.12.11 
 59069 69590 ,,591 הון עצמי 1
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי  9

 86,9046 88593,6 3689030 השקעה שאינם תלויי תשואה

 - - - התחייבויות בגין חוזים תלויי תשואה 6
 669104 989,89 959665 התחייבויות אחרות 4
 622,217 572,265 661,776 סך כל ההון וההתחייבויות 8

 
 רווח והפסד

  30.06.12 30.06.11 31.12.11 
 9649311 1419653 1319,96 פרמיות שהורווחו ברוטו 1
מבטחי  פרמיות שהורווחו על ידי 9

 969969 169306 189896 משנה

 ,946966 1959156 1439400 פרמיות שהורווחו בשייר 6
 (885) (69541) 169435 נטו 9מהשקעות( הפסדים)הכנסות  4
 - - - הכנסות אחרות 8
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  3

 9999584 11990,4 1469,00 חוזי ביטוח

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים  6
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 ביטוח
98 - (884) 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  5
 9969405 11990,4 1469568 חוזי ביטוח בשייר

 999633 119,39 119635 כ הוצאות אחרות"סה ,
1
 606 286 225 רווח לפני מס 0

1
 166 105 5, מיסים על ההכנסה 1

1
 - - - פרטים אחרים לאחר מס הכנסה 9

1
 230 168 126 רווח לתקופה 6

 
 :6060369019-מצב ההון העצמי המוכר לפי דרישת המפקח ל

 
 69648 : הסכום הנדרש 
 ,,591 : הסכום הקיים 
 584 : (גרעון)עודף  

 
חישוב למעט ( 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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