
 
 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ קנט, של 41/34/13נתונים מהדוחות הכספיים ליום 

 באלפי ש"ח 
 

 נכסים -מאזן 
  3431330141 3431330143 3434030143 
 936993 91,422  99,277       נכסים אחרים 1
 - -    -             הוצאות רכישה נדחות 2
 - -    -             ההשקעות עבור חוזים תלויי תשוא 9
 6446429 684,296  692,268     השקעות אחרות 4
 246634 -  16,699       נכסי ביטוח משנה 4
 210,201 775,718 212,011 סך כל הנכסים 9
 

 הון והתחייבויות -מאזן 
  3431330141 3431330143 3434030143 
 26932 8,441  8,782        הון עצמי 1
בויות בגין חוזי ביטוח וחוזי התחיי 2

 השקעה שאינם תלויי תשואה
    757,250  729,922 6906024 

 - -    -             התחייבויות בגין חוזים תלויי תשואה 9
 416164 37,355  42,212       התחייבויות אחרות 4
 210,201 775,718 212,011 סך כל ההון וההתחייבויות 4
 

 רווח והפסד
  3431330141 3431330143 3434030143 
 284,194 76,379 226624 פרמיות שהורווחו ברוטו 1
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי  2

 28,135 7,307 66919 משנה

 256,059 69,072 646412 פרמיות שהורווחו בשייר 9
 40,098 9,173 146299 נטו 6מהשקעות)הפסדים( הכנסות  4
 - - - הכנסות אחרות 4
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  9

 294,831 71,858 646324 חוזי ביטוח

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים  6
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 ביטוח
(26039) - 24,795 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  2
 270,036 71,858 246020 חוזי ביטוח בשייר

 25,577 6,323 96443 סה"כ הוצאות אחרות 3
 544 64 470 רווח לפני מס 10
 198 44 23 מיסים על ההכנסה 11
 (75) - - פרטים אחרים לאחר מס הכנסה 12
 271 20 01 רווח לתקופה 19
 

 :2014.9.019-מצב ההון העצמי המוכר לפי דרישת המפקח ל
 
 66460 : הסכום הנדרש 
 26622 : הסכום הקיים 
 16912 : עודף )גרעון( 

 
( למעט חישוב העתודה IFRSחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )תקני דו .1
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 .  3112-עתודות ביטוח בביטוח כללי(, התשע"ג
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 .  WWW.KANAT.CO.ILבכתובת  באתר האינטרנט 

http://www.kanat.co.il/

