
 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ קנט, של 3///61/9נתונים מהדוחות הכספיים ליום 
 באלפי ש"ח 

 נכסים -מאזן 
  3/0/901/16 3/0/901/1. 3101101/1. 
 41,147 74,797  209,252  נכסים אחרים 1
 - -    -  הוצאות רכישה נדחות 2
 - -    -  השקעות עבור חוזים תלויי תשואה 3
 542,767 534,794  469,828  קעות אחרותהש 4
      69,744        48,947  814  נכסי ביטוח משנה 5
 653,658 35.,6.5 679,894 סך כל הנכסים 6
 

 הון והתחייבויות -מאזן 
  3/0/901/16 3/0/901/1. 3101101/1. 
 9,075 9,158  (45,924)    )גרעון בהון( הון עצמי 1
חוזי ביטוח וחוזי  התחייבויות בגין 2

 השקעה שאינם תלויי תשואה
    645,536  626,520 596,683 

 - -    -             התחייבויות בגין חוזים תלויי תשואה 3
 47,900 22,860  80,282       התחייבויות אחרות 4
 653,658 35.,6.5 697,974 סך כל ההון וההתחייבויות 5
 

 רווח והפסד
  3/0/901/16 3/0/901/1. 3101101/1. 
 328,580 252,696 299,363 פרמיות שהורווחו ברוטו 1
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי  2

 משנה
29,593 23,716 31,289 

 297,291 229,962 247,992 פרמיות שהורווחו בשייר 3
 9,369 6,955 5,242 נטו ,מהשקעות)הפסדים( הכנסות  4
 - - - הכנסות אחרות 5
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  6

 חוזי ביטוח
341,212 296,922 354,043 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים  9
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 ביטוח

22,223 62,296 74,969 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  9
 חוזי ביטוח בשייר

322,999 214,524 279,074 

 27,095 22,553 17,921 סה"כ הוצאות אחרות 7
 191 35. (55.,.5) לפני מס)הפסד( רווח  12

 333 269 (32,597) )הטבת מס( מיסים על ההכנסה 11
 27            - - פרטים אחרים לאחר מס הכנסה 12
 150 /10 (1,999.) לתקופה)הפסד( רווח  13
 

 :6221.7.223-מצב ההון העצמי המוכר לפי דרישת המפקח ל
 
 9,449 : נדרשהסכום ה 
 (45,724) : הסכום הקיים 
 (53,391) : גרעון 
 

       

     לצורך עמידה בהון הנדרש מקדמה ממשלת ישראל
: 

 
59,222 

 3,627 : עודף

 
 

( למעט העתודה בגין IFRSדוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )תקני  .1
שירותים פיננסיים )ביטוח(, )חישוב לתקנות הפיקוח על  נזקי טבע בחקלאות המחושבת  בהתאם
 .  3112-עתודות ביטוח בביטוח כללי(, התשע"ג

נתונים מלאים לגבי הדוח הכספי ומידע כספי אחר הנדרש על ידי המפקח על הביטוח ניתן למצוא  .3
 .  WWW.KANAT.CO.ILבכתובת  באתר האינטרנט 
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