
 מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע ,קנט של 30/09/10נתונים מהדוחות הכספיים ליום 
 ח "באלפי ש

 
 נכסים –מאזן 

 
  30.09.2010 30.09.2009 31.12.2009 
 889,45 659,07 52,290 נכסים אחרים 1
 - - - הוצאות רכישה נדחות ,
השקעות עבור חוזים תלויי  3

 תשואה
- - - 

 1,,80,9 6,,8139 515,823 השקעות אחרות 8
 19055 ,1948 1,500 נכסי ביטוח משנה 0
 505,771 486,102 569,613 סך כל הנכסים 7
 

 הון והתחייבויות -מאזן 
 
  30.09.2010 30.09.2009 31.12.2009 
 698,7 69301 7,576 הון עצמי 1
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי  ,

 השקעה שאינם תלויי תשואה
534,988 80,9,07 80,9351 

 - - - יבויות בגין חוזים תלויי תשואההתחי 3
 3,9588 798,0, 27,049 התחייבויות אחרות 8
 505,771 486,102 569,613 סך כל ההון וההתחייבויות 0
 

 רווח והפסד
 
  30.09.2010 30.09.2009 31.12.2009 
 3198,0, 1,091,1 188,430 פרמיות שהורווחו ברוטו 1
י פרמיות שהורווחו על ידי מבטח ,

 משנה
19,954 ,598,4 ,89611 

 579618, 16897,3 168,476 פרמיות שהורווחו בשייר 3
 059367 ,809,4 22,067 הכנסות מהשקעות נטו 8
 - - - הכנסות אחרות 0
תשלומים ושינוי בהתחייבויות  7

 בגין חוזי ביטוח
174,355 ,589677 ,3698,3 

חלקם של מבטחי המשנה  6
ייבויות בתשלומים ובשינוי בהתח

 בגין חוזי ביטוח

6 (07) 31, 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות  4
 בגין חוזי ביטוח בשייר

174,349 ,5894,, ,369158 

 ,1,937 1890,7 15,796 כ הוצאות אחרות"סה ,
 617 564 398 רווח לפני מס 15
 341 853 248 מיסים על ההכנסה 11
 - - - פרטים אחרים לאחר מס הכנסה ,1
 236 161 150 לתקופה( הפסד)וח רו 13

 
 :0,5155,035-מצב ההון העצמי המוכר לפי דרישת המפקח ל

 
 69584 : הסכום הנדרש 
 69067 : הסכום הקיים 
 0,4 : (גרעון)עודף  

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

דרכי )ת המחושבת  בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח העתודה בגין נזקי טבע בחקלאו
 . 1891-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
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