
 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ קנט, של 71/31/13נתונים מהדוחות הכספיים ליום 
 באלפי ש"ח 

 נכסים -מאזן 
  3131330117 3131330113 3131030113 
 65,858  104,084      169,227     נכסים אחרים 1
 -    -                -             הוצאות רכישה נדחות 2
 -    -                -             ר חוזים תלויי תשואההשקעות עבו 3
 587,412  505,591      549,467     השקעות אחרות 0
 1,543     33,994         1,238        נכסי ביטוח משנה 5
77,1381 719,930 סך כל הנכסים 6  654,813 
 

 הון והתחייבויות -מאזן 
  3131330117 3131330113 3131030113 
 86468  (26,796)        (58,637(     )גרעון בהון( הון עצמי 1
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי  2

 השקעה שאינם תלויי תשואה
    745,483      662,202 6226214 

 -    -                -             התחייבויות בגין חוזים תלויי תשואה 3
 236135  44,128        33,086       התחייבויות אחרות 0
77,1381 719,930 סך כל ההון וההתחייבויות 5  317,813 
 

 רווח והפסד
  3131330117 3131330113 3131030113 
 0436663 886150 1446384 פרמיות שהורווחו ברוטו 1
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי  2

 משנה
46042 86660 346283 

 3606384 246044 446842 שיירפרמיות שהורווחו ב 3
 66224 646 26344 נטו 6מהשקעות)הפסדים( הכנסות  0
 - - - הכנסות אחרות 5
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  6

 חוזי ביטוח
1416124 1046401 3656542 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים  2
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 ביטוח

622 146238 216252 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  8
 חוזי ביטוח בשייר

1446043 1246343 3036804 

 266620 66248 66800 סה"כ הוצאות אחרות 4
 83 (11,801) (117,171) לפני מס)הפסד( רווח  14

 233 (146450) (366036) )הטבת מס( מיסים על ההכנסה 11
 04 - - פרטים אחרים לאחר מס הכנסה 12
 (117) (31,871) (37,311) לתקופה)הפסד(  רווח 13
 

 :2241.3.413-מצב ההון העצמי המוכר לפי דרישת המפקח ל
 
 26044 : הסכום הנדרש 
 (586632) : הסכום הקיים 
 (666406) : גרעון 
 

   לאחר תאריך המאזן: םאירועי    
מקדמה מממשלת ישראל לצורך עמידה בעתודות לביטוח נזקי טבע על פי 

 נות הפיקוחתק
    

: 
 

816444 
 106450 : עודף

 
( למעט העתודה בגין IFRSדוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )תקני  .1

נזקי טבע בחקלאות המחושבת  בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, )חישוב 
 .  3112-עתודות ביטוח בביטוח כללי(, התשע"ג

ים מלאים לגבי הדוח הכספי ומידע כספי אחר הנדרש על ידי המפקח על הביטוח ניתן למצוא נתונ .3
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