
 
 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ קנט, של 41/90/09נתונים מהדוחות הכספיים ליום 

 באלפי ש"ח 
 

 נכסים -מאזן 
  0909001941 0909001940 0404101940 
 920992  590,25  59,205 נכסים אחרים 1
 -    -  - הוצאות רכישה נדחות 9
 -    -  - השקעות עבור חוזים תלויי תשואה 9
 6450499  9290292  658,455 שקעות אחרותה 4
 940625    -  3,048 נכסי ביטוח משנה 5
 790,709 010,941 019,097 סך כל הנכסים 9
 

 הון והתחייבויות -מאזן 
  0909001941 0909001940 0404101940 
 20929 20529 8,867 הון עצמי 1
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי  9

 61204,2 688,127 ויי תשואההשקעה שאינם תל
69,0,94 

 - - - התחייבויות בגין חוזים תלויי תשואה 9
 410164 990,94 23,714 התחייבויות אחרות 4
 790,709 010,941 019,097 סך כל ההון וההתחייבויות 5
 

 רווח והפסד
  0909001941 0909001940 0404101940 
 284,194 9120951 9440922 פרמיות שהורווחו ברוטו 1
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי  9

 28,135 9104,9 910261 משנה

 256,059 1220942 9990412 פרמיות שהורווחו בשייר 9
 40,098 960995 9405,2 נטו 0מהשקעות)הפסדים( הכנסות  4
 - - - הכנסות אחרות 5
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  9

 294,831 9,90912 9420919 חוזי ביטוח

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים  6
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 ביטוח
190,2, - 24,795 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  2
 270,036 9,90912 9990599 חוזי ביטוח בשייר

 25,577 120,99 ,12059 סה"כ הוצאות אחרות 2
 544 110 708 רווח לפני מס ,1
 198 69 925 מיסים על ההכנסה 11
 (75) - (9,5) פרטים אחרים לאחר מס הכנסה 19
 271 404 408 רווח לתקופה 19
 

 :,2.9,.9,14-מצב ההון העצמי המוכר לפי דרישת המפקח ל
 
 60592 : הסכום הנדרש 
 20296 : הסכום הקיים 
 10992 : עודף )גרעון( 

 
( למעט חישוב העתודה IFRSומיים )תקני דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלא .1

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

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