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  רקע  .א

  

להכין תכנית הבראה בהתבסס על מצבה ") החברה "- להלן (מ " בעXXXי חברת "נתבקשתי ע

תכנית ההבראה תצורף תחזית לעמידה בהתחייבויותיה לאור בקשה להקפאת ל. העסקי

  .י החברה"הליכים והסדר הנושים המוצעת ע

  

תכנית ההבראה וההצעה להסדר נושים מוצגים בגישה תזרימית של עיתוי התקבולים 

  .והתשלומים

  

  . עודבוחן ו. מ, דוחות מבוקרים, התכנית מבוססת על מידע מהחברה הכולל חומר מהבנק

  

את ערכי מלאי ,  ועד היום2003תכנית ההבראה סוקרת את תוצאות פעילות החברה משנת 

, את מצב החברה בבנקים ואת חובותיה לזכאים שונים, המוצרים והלקוחות החייבים לחברה

  . הכל כמפורט בהמשך

  

הכוללת , ממכלול הנתונים ועיבודם נגזרה תכנית ההבראה המוצעת לחברה

בה תוכל החברה לתפקד מבלי לנגוס בנכסי ,  חודשים6ל תקופת הקפאה ש

  .החברה ולהגיע להסדר נושים בו תוכל החברה לעמוד

  

 פרטים על מגיש  .ב
  

 : פרטי השכלתי וניסיוני המקצועילהלן
  

  . האוניברסיטה העברית בירושלים- בכלכלה ) .B.A (בוגר  :השכלה

האוניברסיטה , אות מימון ובנק-תחומי התמחות , עסקיםבמנהל ) .M.A (מוסמך  

  .העברית בירושלים

  

 נציג הממשלה -משרד האוצר ,  הממשלתיותהחברות רשות  1988 - 1986  :ניסיון

  .בחברות ממשלתיות

  . מנהל מחלקה כלכלית- הדואר  בנק  1994 - 1988  

  . כלכלי ועסקייועץ   ואילך- 1994  

  

 ד" לרבות חוו כלכליותד" ובעיסוקי הקודמים הכנתי מגוון חווהנוכחי בעיסוקי  

  .ש"לביהממומחה 
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  עד היום2003פעילות החברה משנת   .ג
  

לשנת (, מ" לחודש ממוצע לפני מע₪ אלף 620  - עמד היקף המכירות על כ2003בשנת : מכירות

 אלף 509 -  על כ2004בחודשים ינואר עד יולי בשנת ). מ" לפני מע₪ מיליון 7.4 - כולה על כ2003

  ). להלן1לוח אה ר(מ " לחודש ממוצע לפני מע₪

  

 ממחזור המכירות לפני 35% -כ( לחודש ממוצע  ₪ אלף 214 - עמדו על כ2003בשנת : קניות

). מ" ממחזור המכירות לפני מע26% -כ( לחודש ממוצע ₪ אלף 132 -  על כ2004ובשנת ) מ"מע

, מגמה זו משקפת את התנהגות הנהלת החברה בנושאים צמצום בצבירת מלאים וייעול הרכש

  . עליה נעמוד בהמשך, ק ממגמה כללית של התייעלותכחל

  

 65%המהווים כ ,  בממוצע חדשי₪ אלף 405 -  עמד על כ2003 בשנת :עודף לאחר קניות

 ממחזור 74% -המהווים כ,  בממוצע חדשי₪ אלף 377 - על כ2004ממחזור המכירות ובשנת 

  . המכירות

  

 בשנת ₪ אלף 469 -כ ועל 2003 -  ב ₪ אלף536 - הוצאות התפעול הממוצעות לחודש עמדו על כ

2004 .  

  

 נעשו מספר צעדי ייעול וחסכון ושינויים אסטרטגיים בדרכי העבודה 2004בשנת 

בשלב זה נציין כי כתוצאה מצעדי . עליהם נרחיב כאמור בהמשך, של החברה

העודף לאחר :  2003 לעומת 2004ייעול אלו התרחשה מגמת ירידה בהפסד בשנת 

 2004ובשנת ₪  אלף 179 - על הפסד חדשי ממוצע של כ2003נת מימון עמד בש

 עמד ההפסד על 2004נדגיש כי בחודש יולי . לחודש ממוצע₪  אלף 120 - פחת לכ

  .בלבד₪  אלף 20 -כ

  

  . כפי שתפורט בהמשך, בימים אלו נעשים צעדים נוספים ליישום תכנית ההבראה
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XXXמ" בע 

 1 - 7 / 2004 - ו2003 -ה תמציתי נצבר וממוצע חדשי ל"דוח רוו:  1וח ל
 מ"לפני מע, ₪אלפי 

              

    1 - 12 / 2003    1 - 7 / 2004   
 ממוצע כ"סה ממוצע כ"סה 

 אחוז חדשי7 - 1 אחוז חדשי12 - 1 חודש/  סעיף  
      7 

         מכירות
7,25060498%3,46149497% מכירות בארץ

172142%99143% ל"מכירות חו
7,422619100%3,560509100% סך מכירות

         
         קניות

1,92016026%87412525% קניות בארץ
645549%4971% ל"קניות חו
2,56521435%92313226% סך קניות

         
4,85740565%2,63737774% עודף לאחר קניות

         
         הוצאות תפעול
416356%256371 הוצאות הנהלה

3,91132653%2,02328957% עלות שכר
1,37211418%6018617% שיווק ושונות, משרד
7296110%3995711% רכבים

6,42853687%3,28046992% סך הוצאות תפעול
         

642-92-18%-1,571-131-21%- עודף תפעולי לפני מימון
573488%195285% הוצאות מימון

837-120-24%-2,144-179-29%- עודף תפעולי לאחר מימון
        

  5,166-    7/04 -הפסד נצבר מוערך ל
              
       

       הערות
        מאזני בוחן-מקור הנתונים 

     לא ניתן ביטוי לשינויים במלאי ולהוצאות פחת
  

  

  .נציג נתונים מהותיים נוספים על מצבה של החברה, טרם שנפרט את תכנית ההבראה

  

  חוב לקוחות לחברה ורכוש קבוע, מלאי מוצרים  .ד

  

מלאי זה ).  להלן2לוח ראה (₪  אלף 264 - של כ) מחיר עלות( לחברה מלאי מוצרים בערך כספי 

י ההסדר המוצע להמשך פעילותה כעסק חי בתקופת ההקפאה ותחת "מש את החברה עפיש

  .הסדר הנושים המוצע

  



 

 5

                  
 25/8/04 ערך מלאי מכשירים לתאריך -מ " בעXXX: 2לוח 

 מ"כולל מע, ₪אלפי 
                  
  כספיערך מחיר כ"סה כמות במפעל XXXבכפר   
 )עלות ( יחידה יחידות אפור לבן אפור לבן סוג המכשיר 'מס

              
629912014657083,220 מיני צור 1
1386705,360  4 מיני צור הוט 2
193757,125      19 מיני צור יד שנייה 3
1575575      1 סופר צור 4
18228391,10042,900 סופר אולטרא צור 5
2431120581,02059,160 מיני אולטרא צור 6
7261,60041,600  118 מיני בר מקציף 7
6111,60017,600  14 סופר בר מקציף 8
41,2505,000      4 צורים בר חדש 9

111501,650      11 3צורים  10
              

264,190             כ "סה  
  

  

  ).  להלן3לוח ראה (₪  אלף 380 -חוב לקוחות בגובה כלחברה 

  

          
 25/08/04 -ח חייבים ל" דו-מ " בעXXX:  3לוח 

 מ"כולל מע, ₪אלפי 
     
   שיקים םחוב שטר    
 כ"סה בחברה  נגבה חודש  
     
 1 / 0419,500 19,500
 2 / 0425,410 25,410
 3 / 0411,240 11,240
 4 / 0434,501 34,501
 5 / 049,507 9,507
 6 / 0484,712 84,712
 7 / 04107,107 107,107
 8 / 0448,2114,90053,111
 9 / 04 14,43314,433
 10 / 04 16,87316,873
 11 / 04 3,5183,518
 12 / 04 222222
     
340,18839,946380,134 כ"סה  
          

  

לצורך מינוף ,  כאמור, התכנית מבוססת על שימוש ביתרת חוב הלקוחות, כפי שיפורט להלן

  .מיידי להון חוזר
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עלות הרכוש הקבוע ) 3 ראה נספח -הדוח המבוקר האחרון (31/12/02 - י הדוח המבוקר ל"עפ

 רכוש קבוע -  5ביאור ראה (₪  אלף 960 - והעלות המופחתת על כ₪  אלף 1,043 -עומדת על כ

  )3בנספח 

  

  אובליגו בנקאי  .ה

  

עד לאחרונה עמדו החבויות . ₪ אלף 915 - היקף חבויות החברה לבנק לאומי עומדות על כ

בימים האחרונים הוזרמו לבנק כספים מבני משפחה של הבעלים  . ₪ מיליון 2.7 -לבנק על כ

 4לוח ראה (נק לסכום האמור  אשר הקטינו את החבויות לב, וכן נפרעו פיקדונות של הבעלים

  ).בהמשך

  

כך שיתרת החוב נטו , ₪ אלף 212 -כנגד החבויות בבנק עומדים ממסרים לפירעון בגובה כ

  . ₪ אלף 703 -עומדת על כ

  

          
 )₪ (30/8/04 - אובליגו בנקאי ל-מ " בעXXX: 4לוח 

          
 כ"סה לאומי י"פאג בנק/ יתרה  
 בנקים95745100400/79 וןחשב 

     
    יתרות בחובה 
1,00001,000 (*)ד "יתרת חח 

592,000-592,000-  (*)יתרת הלוואה להחזר חדשי קרן  
323,000-323,000-  ח"שיערוך הלוואות מט 
1,000-915,000-914,000 סך יתרות בחובה  
     
    יתרות בזכות 
68,14268,142  המחאות מעותדות  
144,000144,000  שערוך זיכוי עתידי בכרטיסי אשראי 
0212,142212,142 סך יתרות בזכות  
     
1,000-702,858-701,858 יתרות נטו  
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  חבויות החברה  .ו

  

  ). להלן5לוח (להלן רשימת חבויות החברה לנושיה 

  

    
 )מ"כולל מע, ₪ (25/8/2004אריך  רשימת זכאים לת- XXX: 5לוח 

 

    
 יתרה  סוג  

 
 מובטחים .א
915,000 בנק לאומי 
915,000 סך מובטחים  
 
 דין קדימה .ב
35,042 מ"מע 
103,895 מס הכנסה 
8,596 ביטוח לאומי 
20,000 פיצויי פיטורין לעובדים שיפוטרו 
30,869  כלל- עובדים  
68,127  מגדל- עובדים  
266,529 סך דין קדימה  
 
 נושים בעלי ערבות .ג
 XXX 2,609,000
 XXX 1,260,430
 XXX 594,110
 XXX 137,704
 XXX 92,982
 XXX 87,968
 XXX 9,334
 XXX 2,948
 XXX 1,917
4,796,393 סך נושים בעלי ערבות  
 
 נושים רגילים .ד
1,817,573 נושים רגילים 
1,817,573 כ נושים רגילים"סה  
 
 הלוואת בעלים .ה

XXX 1,712,868 -הלוואת בעלים 
1,712,868 סך הלוואת בעלים  
 

    
9,508,363 כ כללי"סה 
7,795,495 כ ללא הלוואת בעלים"סה 
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 915מתוכם . ₪ אלף 7,795 -עומד על כ) ללא הלוואת בעלים (30/8/04 - להיקף חבויות החברה

לנושים עם ₪  אלף 4,796, לנושים בדין קדימה₪  אלף 266, )ל"בל(לנושה המובטח ₪ אלף 

  .הלוואת בעלים₪  אלף 1,713 - לנושים רגילים ו₪  אלף 1,817, ערבויות אישיות

  

  תכנית ההבראה  .ז

  

י החברה ועל שורת צעדים שיבוצעו " צעדים שבוצעו עתכנית ההבראה מתבססת שורה של

  .מיידית כמפורט בתכנית זו

  

I.י ביצוע הפעולות " החלו ביישום תוכנית הבראה ע2004מתחילת שנת , לעיל'  כאמור בפרק ב

  :כדלקמן

  

  .במוקד השירות ובסוכני השטח, א הן במוקד  הטלמרקטינג"צמצום כ .1

 .א מקצועי למחלקת הטלמרקטינג"גיוס כ .2

 .הגבלת השירות לאזור המרכז .3

 ).במגבלות החיזוי(הקטנת הרכש לכמויות שיביאו את המלאים למינימום הנדרש  .4

 .הפעלת קבלנים לאזורים רחוקים .5

 .כך שיכסו עלותם ויגדילו רווחיות, תמחור מחדש של מוצרי החברה .6

 הזרמת הון עצמי אשר צמצם את חבויות החברה בבנק וכן הקטין את עלויות המימון .7

  .משמעותית

  

II.ל יש להמשיך ולבצע הפעולות כדלקמן" לאחר ביצוע כל הנ:-  

  

כתוצאה מצעד זה יחסכו . XXXהקטנת הוצאות הנהלה עקב העברת המפעל לכפר  .1

חשמל וחלק מעלויות , ארנונה,  הכוללים שכירות₪ אלף 17 -לחברה מידי חודש לפחות כ

ראה (לשנה ₪  אלף 240 -  לחודש או כ₪ אלף 20 -לכן יעמדו הוצאות אלו על כ. ההובלה

  ).2נספח 

 - יביא להעמדת עלות השכר החודשית על כ) בנוסף לזה שכבר בוצע(א "צמצום נוסף בכ .2

  ).4נספח  - ראה דוח עלות שכר  (לשנה ₪  מיליון 2 - לחודש או כ₪ אלף 166

 ₪ אלף 60 -תעמוד לאחר צמצום על רמה של כ" שיווק ושונות, משרד"קבוצת הוצאות  .3

 ).5 - ו2נספחים ראה (לחודש בלבד 
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. ₪ אלף 500 - לכ200 המתוכננת תזרים לחברה סכום של בין XXX -מכירת מפעל ה .4

 .מטעמי שמרנות לא זקפנו בתכנית את מחיר המכירה של המפעל

.  ממניות החברה50% -מ לצירוף שותף משקיע בהיקף של כ"בימים אלו מתקיים מו .5

 .לא ניתן ביטוי לאפשרות זו בתכנית, מטעמי שמרנות, למרות הפוטנציאל
  

, )6לוח ראה (להשלכות הצעדים שנעשו וייעשו ניתן ביטוי בתחזית התזרימית המוצגת להלן 

היקף עלויות הייצור והשיווק לתקופת , תזרים מזומניםתחזית ,  תחזית פעילות–הכוללת 

  ). חודשים6תקופה של  (המבוקשת הקפאת ההליכים

  

          

 )₪אלפי ( חודשים 6 -תזרים מזומנים ל:  6לוח 

 היקף עלויות הייצור והשיווק לתקופת הקפאת ההליכים המבוקשת,  תזרים המזומנים, תחזית הפעילותפירוט
 מ"לפני מע, ₪אלפי 

          
 6תקופת  / חודש מייצג   

 אחוז חודשים פרמטרים חודש/  סעיף   
 6 

5093,052100% סך מכירות 
14285428% עלות הקניות 
3662,19772% עודף לאחר קניות  
     
    הוצאות תפעול 
201204% הוצאות הנהלה 
16699433% עלות שכר 
6036012% שיווק ושונות, משרד 
342047% רכבים 
2801,67855% סך הוצאות תפעול  
     
8751917%  תפעולי לפני מימוןעודף 
     
6.7%1023% אשראי. עלות ניכיון כ 
41714%  עודף תפעולי לאחר מימון 
     
38012%  לקוחות חייבים -תקבול תזרימי  
79726%  תזרים לתקופה 
          

  

  

₪  אלף 509 -  על כ2004 החודשים הראשונים של שנת 7 -סך המכירה החודשי עמד בממוצע ב

עלות הקניות ). ₪ אלף 619 - עמד היקף המכירה החודשי על כ2003נציין כי בשנת (מ "לפני מע

  .לחודש₪  אלף 366  - בהתאם עומד הרווח הגולמי על כ,  מהיקף המכירות28% -עומדת על כ

  



 

 10

 280 -עומדות סך הוצאות התפעול על כ)  לעילIIסעיף (בעקבות הפעולות שיעשו ופורטו לעיל 

  . לחודש₪ אלף 

  

,  שנתי6.7% - עומדת על כ) כיום מתבצע בחברת גמא(עלות מימון ניכיון כרטיסי האשראי 

  .לחצי שנה₪  אלף 102 - שהם כ

  

  .6 -י הכפלת הסעיפים החודשיים ב"תחזית הפעילות לחצי שנה הקרובה התקבלה ע

  

 חודשים 6שך מצביעה על אפשרות לפעילות החברה במ, כפי שהוצגה לעיל, תכנית ההבראה

  . ₪ אלף 417 -מבלי לנגוס בנכסי החברה ולסיים את התקופה ברווח של כ

  

 -תעמיד את התזרים לתקופת ההקפאה על כ₪  אלף 380 -גביית חוב לקוחות קיים בגובה כ

  .₪ אלף 797

  

  ההסדר המוצע  .ח

  

ובאמצעותו בעלים ל XXXהיקף חבויות החברה ללא הלוואת הבעלים לחברה והלוואה של 

לבנק לאומי שהוא נושה ₪  אלף 915  - מתוכם כאמור כ. ₪ אלף 6,962 - ד על כלחברה עומ

לנושים עם ₪  מיליון 4.8 - כ, כולל עובדים, לנושים בדין קדימה₪  אלף 266 -כ. מובטח

  ). להלן7לוח ראה (לבעלים ₪  מיליון 1.7 -לנושים ללא ערבויות וכ₪  מיליון 1.8 - כ, ערבויות

  

 מוותר על חוב הלוואת XXX, להסדר בעלי המניות XXX -ים ותרומת הבעליש להדגיש את 

 ויתר גם הוא ,₪ אלף 833 -הנושה בחברה בחוב של כ, XXX - ו,₪ מליון 1.71  -ס כ"בעלים ע

  .₪ מליון 2.7 - על חוב של כXXXכ ויתרה משפחת "סה. על חובו

  

וטווח הפריסה  שיעור המחילה -ה  להלן מוצגת התכנית להסדר הכוללת לכל נוש7בלוח 

כל יתר הנושים , לו תשולם ריבית והצמדה על סכום הפריסה, למעט בנק לאומי.  בשנים

  . יקבלו הצמדה בלבד

  

להבטחת הצלחת . היא תנאי הכרחי להצלחתו ) להלן7לוח (נדגיש כי התכנית להסדר המוצע 

  .בו שינויים כלשהםחשוב לקבל את ההסדר המוצע כמקשה אחת ולא לערוך , ההסדר
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  .₪ מיליון 3.3 - סכום הפריסה הכולל יעמוד על כ

       
 )מ"כולל מע, ₪( ההסדר המוצע - XXX: 7לוח 

 

 תשלום פריסה סכום שיעור    
 שנתי )שנים( החזר החזר יתרה  סוג  

 
 מובטחים .א
915,00090%823,5004205,875 בנק לאומי 
205,875 915,000823,500 סך מובטחים  
 
 דין קדימה .ב
35,042100%35,042217,521 מ"מע 
103,895100%103,895251,948 מס הכנסה 
8,596100%8,59624,298 ביטוח לאומי 
20,000 ימייד20,000100%20,000 פיצויי פיטורין לעובדים שיפוטרו 
30,869100%30,869215,435  כלל- עובדים  
68,127100%68,127234,064  מגדל- עובדים  
143,265 266,529266,529 סך דין קדימה  
 
 נושים בעלי ערבות .ג
 XXX 2,609,00040%1,043,6004260,900
 XXX 1,260,43040%504,1724126,043
 XXX 594,11040%237,644459,411
 XXX 137,70440%55,082413,770
 XXX 92,98240%37,19349,298
 XXX 87,96840%35,18748,797
 XXX 9,33440%3,7344933
 XXX 2,94840%1,1794295
 XXX 1,91740%7674192
479,639 4,796,3931,918,557 לי ערבותסך נושים בע  
 
 נושים רגילים .ד
 XXX 833,5350%040
984,03830%295,211473,803 נושים רגילים 
73,803 1,817,573295,211 כ נושים רגילים"סה  
 
 הלוואת בעלים .ה

XXX 1,712,8680%0 -הלוואת בעלים 
0 1,712,8680 סך הלוואת בעלים  
 

       
9,508,36335%3,303,798902,582 כ כללי"סה 
6,961,960 כ לאחר ויתור חוב"סה 
       

  

₪  אלף 75 -כ(₪  אלף 902 - סכום ההחזר השנתי במסגרת הפריסה המוצעת עומד על כ

למעט הנושים בדין קדימה להם ,  שנים4ר פורס את ההחזרים לתקופה של ההסד). לחודש

  ).פיצויי פיטורין שישולמו מיידית₪  אלף 20למעט סכום של (יוחזר החוב בשנתיים 
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  תחזית פעילות ותזרים מזומנים הנגזר מההסדר המוצע  .ט

  

 תחזית הפעילות שלהלן מתייחסת לתקופת ההסדר ומבוססת על הפרמטרים הכלכליים

, כפי שנראה בהמשך. שנלמדו מפעילות החברה בעבר ועל יישום תכנית ההבראה שהוצגה לעיל

  ). להלן8בלוח תחזית הפעילות לתקופת ההסדר מוצגת (תחזית הפעילות גם נוקטת קו שמרני 

  

התחזית לתקופת ההסדר מוצגת , ) לעיל6לוח ראה (בשונה מהתחזית לתקופת ההקפאה 

ות ומתייחסת לכל תקופת ההסדר ומבטאת רכיבים נוספים באינטרוולים של שנים שלמ

עלות מימון ההלוואה לפריסת החוב לנושה המובטח : שאינם קיימים בתקופת ההקפאה

  .נציין כי תקופת ההסדר כוללת את תקופת ההקפאה. ויישום הסדר הנושים) ל"בל(

  

 1.7 -ניות תעמוד על כעלות הק. ₪ מיליון 6.1 -יעמוד על כ, מ"היקף המכירות השנתי לפני מע

נציין כי הונח שלא יחולו . לשנה₪  מיליון 4.4 -ובהתאם העודף הגולמי יעמוד על כ₪ מיליון 

  .לכן לא ניתן לכך ביטוי, שינויים מהותיים במלאים

  

 1 -ובהתאם הרווח התפעולי יעמוד על כ₪  מיליון 3.35 -עלויות התפעול השנתיות יסתכמו לכ

  .לא ניתן ביטוי לנושא הפחת, זרימית ומכיוון שלא צפויים מסיםמתוך גישה ת. ₪מיליון 

  

לשנה הראשונה והן יפחתו מידי שנה בהתאם ללוח ₪  אלף 254 -הוצאות המימון יסתכמו לכ

הוצאות המימון כוללות כאמור גם את עלות . סילוקין של פריסת ההסדר מול הנושה המובטח

  .ניכיון כרטיסי האשראי

  

לשנה ₪  אלף 821 -לשנה ראשונה לכ₪  אלף 784 - מימון ינוע בין כבהתאם הרווח לאחר 

  .הרביעית

  

  .החברה אינה צפויה לשלם מסי חברות, עקב הפסדים צבורים כאמור
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 )₪אלפי ( תחזית פעילות ויישום ההסדר המוצע -מ " בעXXX:  8לוח 

 מ"לפני מע, ₪אלפי 
                      

   חודש  
 אחוז כ"סה  4שנה  3שנה  2שנה  1שנה  מייצג חודש/  סעיף   

           
100% 24,412 6,1036,1036,1036,103 509 סך מכירות 
28% 6,835 1,7091,7091,7091,709 142 עלות הקניות 
72% 17,577  4,3944,3944,3944,394  366 עודף לאחר קניות  
             
            הוצאות תפעול 
4% 960 240240240240 20 הוצאות הנהלה 
33% 7,952 1,9881,9881,9881,988 166 עלות שכר 
12% 2,880 720720720720 60 שיווק ושונות, משרד 
7% 1,632 408408408408 34 רכבים 
55% 13,424  3,3563,3563,3563,356  280 ת תפעולסך הוצאו  
             
17% 4,153 1,0381,0381,0381,038 87 עודף תפעולי לפני מימון 
             
            הוצאות מימון 
3% 818 204204204204 6.7% אשראי. עלות ניכיון כ 
1% 124 49372512   ל" בל-ריבית לנושה מובטח  
4% 941 254242229217   סך הוצאות מימון 
            
13% 3,212 784797809821    עודף תפעולי לאחר מימון 
                      

             
            תזרים מזומנים 
             
13% 3,212 784797809821    רווח לאחר מימון 
             
2% 380    380    תקבולים מלקוחות חייבים 
             
             ההסדרםיישו 
3%- 824- 206-206-206-206-     קרן- נושה מובטח -ל "בל 
1%- 267-   143-123-    נושים בדין קדימה 
8%- 1,919- 480-480-480-480-    נושים בעלי ערבות 
1%- 295- 74-74-74-74-   ם רגיליםנושי 
14%- 3,304- 903-883-759-759-   סך הסדר 
             
1% 288 262-865062    תזרים מזומנים 
    262176226288    תזרים נצבר 
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סדר המוצע ואת תקבולי תזרים המזומנים יוצא מתוך הרווח לאחר מימון ומבטא את הה

תקבולים אלו פורטו (ההכרחיים למינוף ההון החוזר המיידי של החברה , הלקוחות החייבים

למרות שאנו צופים , לא ניתן ביטוי בתכנית למכירת מפעל הפנסים, כאמור).  לעיל3בלוח 

  .פ הפוטנציאלי "שיימכר בחודשים הקרובים וכן לא ניתן ביטוי לשת

  

 לעיל ופורסים אותם בהתאם לטווח 7לוח י ההסדר המוצע מבוססים על "נתוני ההחזרים עפ

  .הזמן שנקבע לכל נושה

  

, עקב תקבולי הלקוחות החייבים, בשנה הראשונה₪  אלף 262 -תזרים המזומנים עומד על כ

אשר למעשה מבטא את מצב  (נציין כי התזרים הנצבר. אך יתרה זו פוחתת בשנים הבאות

  .תמיד חיובי לאורך תקופת ההסדר) חשבון הבנק של החברה

  

  

  

  

  

                    

  יועץ עסקי, אורי דהן

  השקעות וגיוס הון, יעוץ כלכלי ועסקי, ' ושותמשרד אורי דהן
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  נספחים

  

  

  :רשימת נספחים

  

  .2003נתוני הכנסות והוצאות במאזן בוחן חודשי לשנת   .א

 . עד חודש יולי2004נתוני הכנסות והוצאות במאזן בוחן חודשי לשנת   .ב

 .2002 של החברה לשנת דוחות מבוקרים  .ג

 .2004דוח עלות שכר לחודש יוני   .ד

  .תחשיב עלויות רכב  .ה

  

  

  

  


