
 
 מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע ,קנט של 30/00/12נתונים מהדוחות הכספיים ליום 

 ח "באלפי ש
 

 נכסים -מאזן 
  30000012 30000011 31012011 
 754182 724,85 784,25 נכסים אחרים 1
 - - - הוצאות רכישה נדחות 8
 - - - השקעות עבור חוזים תלויי תשואה ,
 7884167 7854775 8764582 השקעות אחרות ,
 5,8 14766 255 נכסי ביטוח משנה 7
 923,210 852,325 203,332 סך כל הנכסים 8

 
 הון והתחייבויות -מאזן 

  30000012 30000011 31012011 
 24658 54257 ,24,1 הון עצמי 1
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי  8

 ,,75546 77,4166 8824181 השקעה שאינם תלויי תשואה

 - - - התחייבויות בגין חוזים תלויי תשואה ,
 ,5416, ,,,884 854275 התחייבויות אחרות ,
 923,210 852,325 203,332 סך כל ההון וההתחייבויות 7

 
 רווח והפסד

  30000012 30000011 31012011 
 85,4811 8164826 ,8,7411 פרמיות שהורווחו ברוטו 1
מבטחי  פרמיות שהורווחו על ידי 8

 854858 864715 8,4867 משנה

 5,,8,54 1254581 8114565 פרמיות שהורווחו בשייר ,
 (772) (54,77) 4857,, נטו 4מהשקעות( הפסדים)הכנסות  ,
 - - - הכנסות אחרות 7
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  8

 ,888427 18848,7 ,882421 חוזי ביטוח

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים  5
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 ביטוח
(85) - (77,) 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  2
 88,4,62 18848,7 ,882422 חוזי ביטוח בשייר

 884588 154152 ,15485 כ הוצאות אחרות"סה 5
1
 902 393 302 רווח לפני מס 6

1
 155 816 187 מיסים על ההכנסה 1

1
 - - - פרטים אחרים לאחר מס הכנסה 8

1
 330 283 232 רווח לתקופה ,

 
 :286185,626-מצב ההון העצמי המוכר לפי דרישת המפקח ל

 
 54,85 : הסכום הנדרש 
 ,24,1 : הסכום הקיים 
 227 : (גרעון)עודף  

 
עט חישוב למ( 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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