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  , משרד האוצר-החשב הכללי לחשבון  ₪ 250 אישור הפקדה של הצגת .1  

 :עבור בדיקה כלכלית
i. 957-171005חשבון ' מס, 298סניף , בבנק הבינלאומי 
ii. 52226חשבון ' מס, 357סניף , בבנק אוצר החייל 
iii. חשבון ' מס, 001סניף , תשלום לבנק ישראל: נתיללפונים בבנק מרכ

310018001  
  )171י חיוג "ניתן לקבל תדפיס ע, לחברה בלבד(חברות הרשם תדפיס  .2
  2006-2008דוחות מבוקרים  .3
 2009מאזן בוחן  .4
 מ שנה אחרונה"דוחות מע .5
  ביטוח לאומי עובדים שנה אחרונה/ 102טפסי  .6
  חברות קשורות/ מאזנים מבוקרים של עסקים  .7
  חברות קשורות/  חודשים אחרונים בכל חשבונות העסק 2ח אובליגו ודפי חשבון "דו .8
  ושומות מס, דוחות רווח והפסד, במקרה של עוסק מורשה שאינו חברה .9
  אנא צרף אותה, במידה וקיימת תוכנית עסקית .10

  
  11.01.2010:              תאריך עדכון השאלון

  מ "תבור כלכלה ופיננסים בע  כל הזכויות שמורות ©

מ במסגרת עבודתה כגוף המתאם "י חברת תבור כלכלה ופיננסים בע"מסמך זה נערך ע
השימוש בקבצים אלה מיועד אך ורק . בקרן לסיוע לעסקים קטנים של משרד האוצר

כל שימוש אחר יותר רק לאחר אישור . ה במסגרת הקרןלעסקים המבקשים לקבל הלווא
  .מראש ובכתב של חברת תבור
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  תיאור החברה .2
  

  פרטי העסק 1.1
  תאריך הקמה מ"מספר תיק מע  .פ.ח. / ז.מספר ת  חברה/ם העסקש

XXX2003      מ"בע  
  

  Email ל  "דוא  פקס  טלפון  מיקוד  תובתכ
         

  
  

  תחום עיסוק 1.2
  זיפות כבישים  :חום עיקרית
  שירותים  /מסחר/ תעשייה  / ייצור  :וג העסקס

   כבישיםתשתית  :ענףב
  שיווק אמולסיה, ריסוס כבישים  : נוספתעילותפ

  
  

  צורת התאגדות 1.3

  )פרט(אחר / עסק פרטי / שותפות /  מ"בע חברה  )סמן בצבע(: ורת התאגדותצ
  
  

   העסק ססטאטו 1.4
   :יין אם עסק חדש או שהתכנית מיועדת להרחבת עסק קייםצ

  .התכנית מיועדת להרחבת הפעילות העסקית. 2003-העסק פועל מ
  

  .  רק לסעיפים הרלוונטייםהמשך התייחס ב
  

  פרטי בעלות 1.5
  2  1  רטי בעליםפ

      ם ומשפחהש
      בעלות %
      .ז.ת' סמ
      אריך לידהת
      אריך עליהת
      בן הזוג/ ם בתש
       הזוגבן/ בת. ז.ת
      בן הזוג/ יסוק בתע
      תובתכ
      אם הדירה בבעלות היזםה
      ובה משכנתא בגין הדירהג
     )Email(ל  "ואד
      פוןלט
      יידנ
      כשרה מקצועיתה
      ישורים מקצועיים נוספיםכ
      וחברות קשורות , סקים נוספיםע

  
  

 )תאםוי הגוף המללמי(: ספרנומ
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  קורות חיים 1.6
  .המפרטים את ניסיון בתחום בו אתה מפעיל את העסק, אנא צרף את קורות החיים שלך

  

  יקתיאור הרעיון העס/ התפתחות עסקית 1.7
  ). בקיצור(קודות שיא ונקודות שפל נ, בור עסק קיים פרט אבני דרך בתולדות החברהע
  

 XXXהחברה מספקת שירותי ריסוס לכבישים וכן משווקת . 2003מ הוקמה בשנת "בע
החברה עובדת כקבלנית משנה עבור החברות הגדולות . אמולסיה לקבלני ביצוע נוספים

 נמצא בענף שנים רבות ויש לו הכרות עם XXX .סולל בונה ועוד, שפיר הנדסה: בענף
  .ות פוטנציאליים רביםלקוח

  

, מכבשים: חברת הנדסה או תשתית זוכה במכרז ושוכרת את שרותיהם של קבלני משנה
ומבצעת , הזפת, רוכשת את חומר הגלםXXX חברת . 'עבודות אספלט וכו, משאיות

  .בעיקר באזור מרכז הארץ, עבודות זיפות כבישים בקבלנות עבור חברות תשתית
  

היא בבעלותו של אביה , חברת מידן המוכרת זפת ומצעים, הספקית העיקרית של החברה
עובדה זו מספקת לחברה יתרון יחסי בתנאי .  ועובדת בחברהXXXאשתו של , YYYשל 

לקשרים עם לקוחות תורמת עובדה זו גם בנוסף , תשלום ולעיתים גם בהנחות במחיר
  .פוטנציאליים

  

להמשיך משאית נוספת על מנת רכישת  לשם . של הפעילותהעסק רווחי ובתהליך גידול
 למטרות מהקרן לעסקים קטנים₪  אלף 500 מבקשת החברה, מחזורי הפעילותלהגדיל את 

  .ה והון חוזרהשקע
  

לעלות זו . כפי שיפורט בהמשך בפרק הכלכלי, ₪ אלף 180 -הצורך בהון חוזר מסתכם בכ
בניכוי . ₪ף  אל400 -יש להוסיף את עלות המשאית ומתקן הריסוס שעלותם מסתכמת בכ

מבקשת החברה מהקרן לעסקים , ההשקעה של החברה מהונה העצמי ברכישת המשאית
  .₪ אלף 500קטנים סכום של 

  

  אופן ניהול הנהלת חשבונות 1.8
  פנימית   / חיצונית :סמן אופן ניהול ספרי הנהלת חשבונות 
  

  עובדים 1.9
  

  ספר עובדיםמ
פני תכנית ל

  :ההשקעה
  חרי ביצוע א

  :תכנית ההשקעה
  1  1  :וליהנ

  1  1  :מנהל עבודה
  1  1  :נהלהמ

  6  4  :נהגים

  9  7  כ"הס
  

  . נהגים נוספים2לאחר רכישת המשאית החדשה מתכננת החברה להעסיק 
  

  לקוחות 1.10
  IIIלקוח   IIלקוח   Iקוח ל  ות גדוליםחקול

  זילברברג  סלעית  הנסון ישראל  :ם הלקוחש
 600,000 430,000 800,000   2008מכירות לשנת 

 475,000 380,000 700,000  2007לשנת מכירות 
 305,000 370,000 550,000  2006מכירות לשנת 

  

  100מעל  /100  עד51 /  50 עד 11   /10ד ע  )סמן בצבע(: ספר לקוחות כוללמ
    3 :ממכירות החברה כל אחד 5% –ספר הלקוחות המהווים למעלה מ מ
  אין  :היקף יצוא שנתי כולל    )ציין מדינות: (ל"קוחות בחול
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  ספקים 1.11
  

  IIIספק   IIספק  Iספק   פקים מרכזייםס
     :ם הספקש
    דלק  זפת  :חום אספקהת
    20,000  80,000  :יקף קניות ממוצע חודשיה
    30+ שוטף   120+ שוטף   :נאי אשראית

  

   תיאור השוק .2

  השוק הרלבנטי  2.1

  .בחוברת ההדרכה, קרא בעיון את ההסבר לסעיף זה

 ת כבישיםופיז?מתחרה מהו השוק הרלבנטי בו אתה 
  

    :תאר בקצרה את השוק הרלבנטי

מרכיב .  בכבישיםשוק נותני שרותי זיפות הכבישים הינו חלק מענף עבודות התשתית
  . משמעותי מתהליך סלילתו של כביש הינו הנחת הזפת וריסוסו

  

המדינה או כל גוף אחר מוציאים מכרז , צ"מע. תהליך העבודה הוא כדלהלן, בדרך כלל
 או סלילה מחדש של כביש 6זה יכול להיות כביש חדש כמו כביש , סלילת קטע כבישל

  .קיים
  

, מכבשים: רת את שרותיהם של קבלני משנהכחברת הנדסה או תשתית זוכה במכרז ושו
לעיתים החברה הזוכה מבצעת בעצמה את , עם זאת .' וכועבודות אספלט, משאיות

  .העבודות ללא קבלני משנה
  

מבצעת עבודות זיפות כבישים ו, הזפת, רוכשת את חומר הגלםמ "בע XXXחברת 
  .בעיקר באזור מרכז הארץ, בקבלנות עבור חברות תשתית

   
ומהי רמת המחירים בהשוואה ,  של החברה לעומת הרמה בשוקהשירותיםמהי רמת 
  ?למתחרים

  

XXX ת מ נחשבת לחברה ידועה ואמינה מאוד הנתונת שירות איכותי ועומדת בלוחו"בע
  .רמת המחירים שלה ממוצעת לשוק. זמנים

  

  מתחרים 2.2

    ?או מותגים מוכרים, חברות ענק, האם יש בשוק הרלבנטי. א
  

השוק פועל בעיקר על ידי חברות תשתית המבצעות את העבודות בעצמן או , כפי שצוין
  .שוכרות קבלניות משנה קטנות יותר לצורך כך

  

, עם זאת. דרכים וסולל בונה, פיר הנדסהש: בחברות התשתית ישנן חברות מוכרות כמו
מ אין חברות גדולות או מוכרות "בעXXX בקרב הקבלניות הקטנות יותר מהסוג של 

  .במיוחד
  
  
 ובאחוזים מסך כל, בשקלים, ואת היקף המכירות של כל אחד מהם, ציין את שמותיהם. ב

  :השוק
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 נתח שוק 2008מכירות שנת   מתחרה
     שפיר

     דרכים

     נהסולל בו

     אחרים

  100%   כ מכירות בשוק המקומי"סה
  

  .ינו מידע בנוגע להיקפי מכירותיהןמכיוון שמדובר בחברות פרטיות אין ביד
  

תאר את רמת המוצר ורמת המחירים של כל ? האם ישנם מתחרים רלבנטיים נוספים
   :מתחרה

  
חלוקה עם זאת ישנה . XXX XXXישנם קבלני משנה נוספים בסדר הגודל של , כן

  . של מוקדי העבודהגיאוגרפית
  

 XXX.  עבודות בדרום הארץ וישנה חברה בשם אהמבצעתישנה חברה בשם מימון 
מתרכזת בעבודות במרכז הארץ מ "בע XXX, כאמור.  הארץצפוןהמבצעת עבודות ב

  .ומקיימת שיתופי פעולה מפעם לפעם גם עם החברות הקטנות משאר חלקי הארץ
  

  מוצרים 2.3

ואת היקף , תיאורו, ציין את שם המוצר? העיקריים) או השירותים(מהם המוצרים   .א
   :המכירות

  

מכירות שנת  תאור שם המוצר 
2008  

באחוזים 
מתוך 
 השוק

שרות זיפות כבישים כקבלן משנה של  זיפות כבישים 1
 חברות תשתית

  ח"מיליון ש 1.7

  ח" מיליון ש1.8 ללקוחות) זפת(מכירת אמולסיה  מכירת אמולסיה 2
3     

   ציין ותאר–אם מדובר בעסק מסחרי המוכר מגוון של מוצרים * 
  
? הקיימים בשוק ) מספקת את כל השירותים(האם החברה מייצרת את כל המוצרים . ב

, הובלה :  הכלולים בשוק זיפות הכבישיםם החברה מספקת את כל סל השירותי, כן :תאר
ללא קשר , ה כחומר גלם ללקוחות אחריםהיא מוכרת אמולסי, כמו כן. 'התזה וכו, ריסוס

  .לביצוע עבודות זפת
  

  :תאר? השירות/ מהם יתרונות יחסיים של המוצר. ג
  

מ הן שהיא נחשבת לחברה ידועה ואמינה מאוד "בעXXX יתרונותיה היחחסיים של 
החל , החברה נותנת סל שירותים שלם. הנתונת שירות איכותי ועומדת בלוחות זמנים

  .פיזורו וריסוסו, הובלתו לאתר העבודה, ספקים שלהמרכישת הזפת ה
  

  , )'וכו, סיטונאים, מפיצים, ישירה(שיטת המכירות , תאר את מערך השיווק של עסקך. ד
  :כיצד מתוגמלים המוכרים,    מי מבצע את המכירות

. חלק מהעבודות של החברה מתבצעות כקבלנית משנה של חברות תשתית, כפי שצוין
. מיוזמנתם XXX שרותיו של ות התשתית הזוכות במכרזים שוכרות אתבמקרים אלו חבר

רובם פונים אל החברה מיוזמתם , החלק השני של העבודות מתצבע ישירות מול לקוחות
  .בעקבות המוניטין החיובי של החברה בשוק
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  פרויקטים עתידיים 2.4

  חוזים אשר בידי העסק, מכרזים, פרויקטיםפרט 

 הפרויקטשם  ערך חוזה יתרה לתשלום

   
   

  

, עם זאת. אין בידי החברה חוזים או מכרזים גדולים הראויים לציון מיוחד, נכון להיום
  .כקבלן משנהXXX נציין שוב כי חברות התשתית הן אלו שזוכות במכרזים ולוקחות את 

ישנו ביקוש רב לשירותי החברה היוצרים צבר עבודה גדול ולכן החברה פועלת כדי להגדיל 
  .וח הייצור שלהאת כ

  

  הענף 2.5

הוא חלק מענף , שוק מוצרי החלב, למשל. הוא חלק מענף רחב יותר, השוק הרלבנטי. א

  .ההסבר נוסף בחוברת ההדרכה. המזון

 תשתיות כבישים ?מהו הענף אליו משתייך השוק הרלבנטי 
 חפירה, עבודות עפר, כבישה :תחומים נוספים באותו הענף

  

  :תאר את הענף. ב

, חפירת מנהרות, מחלפים, ית גשריםבנ: יות הכבישים מורכב מתחומים כגוןענף תשת
  . ועודסלילת כבישים, עבודות עפר

  

חברות תשתית העומדות , גוף ציבורי כגון רשות מקומית או משרד ממשלתי מוציא מכרז
ותק וכדומה ניגשות למכרז והזוכה מבצעת את העבודה לפי , בקריטריונים של הכנסות

  . הגוף שהזמין את העבודההדרישה של
  

אם הממשלה מחליטה כי יש להשקיע בשיפור . הענף תלוי באופן הדוק במדיניות הממשלה
מובטח כי לחברות התשתית ולקבלניות המשנה שלהן תהיה , התשתיות הפיזיות במדינה

  .תעסוקה רבה
  
  :דלונסה להעריך מה גו. בשנה אחת, של כל המתחרים, גודל הענף הוא סך המכירות. ג

 ח" מיליארד ש5 -כ :2008בשנת , סך כל המכירות בענף
 20% -כ ?באחוזים , מתוך הענף" שוק הרלבנטי"כמה מהווה ה

  

  .הסבר נרחב בחוברת ההדרכה, לעזרתך. או להשאיר ריק, אפשר להעריך, בהעדר מידע מבוסס

  ? איך אתה מתכוון לתמחר את המוצר? מה המרווח המקובל בענף. ד

   יבוא2.6

 בהחלט כן / בשוליים / לא כלל  ? אם יש יבוא בשוק זהה
  ?מה היקף התוצרת המיובאת

? מתחרות בשוק המקומי, אילו חברות זרות
  )ציין מדינות(
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  ות הפעילות העסקית אתוצ .3

  

לאשר בחתימתם את , על הבעלים. פרק זה יש למלא בעזרת רואה החשבון של העסק
  . נכונות הפרטים בסעיפים אלה

  

 ח מאזן"דו 3.1
 

XXXמ"בע 
 2008 - 2006ח מאזן "דו: 1לוח 
 מ"לפני מע, מחירים שוטפים, ₪אלפי 

 2008   2007   2006 :    שנה  

אלפי₪  סעיף     
אחוז 

 מהמאזן
שעור 
אלפי₪  שינוי   

אחוז 
 מהמאזן

שעור 
אלפי₪  שינוי   

אחוז 
 מהמאזן

               
              רכוש שוטף 
     2% 35 106% 1% 17 ופה ובבנקיםמזומנים בק 1
     3% 56      פקדונות לזמן קצר 2
 1% 27           בעלי מניות 3
 8% 175 4%- 9% 182 58% 9% 115 המחאות לגבייה 4
 55% 1,236 17% 55% 1,058 57% 50% 675 לקוחות 5
 2% 56 3%- 3% 58 66% 3% 35 חייבים ויתרות חובה 6
          1% 13 מוסדות ועובדים 7
 4% 89       2% 28 מס הכנסה חברה 8
 70% 1,583 14% 72% 1,389 57% 65% 883 סך רכוש שוטף 
               
 30% 675 22% 28% 552 18% 35% 466 רכוש קבוע  
               
 100% 2,258 16% 100% 1,941 44% 100% 1,349 כ רכוש"סה  
               
              ויות שוטפותהתחייב 
 5% 110 27%- 8% 150       משיכת יתר-בנק 1
 5% 120 62% 4% 74 3%- 6% 76 הלוואות לזמן קצר 2
 2% 34 32%- 3% 50      מוסדות ועובדים 3
 23% 511 32%- 39% 757 28% 44% 593 ספקים ונותני שירותים 4
 9% 213 10550% 0% 2 94%- 3% 36 זכאים ויתרות זכות 5
     1% 12      מס הכנסה חברה 6
 44% 988 5%- 54% 1,045 48% 52% 705 סך התחייבויות שוטפות 
               
 18% 408 31% 16% 311 59% 14% 195 הלוואות לזמן ארוך 
     12% 238 17% 15% 203 הלוואות בעלים 
 38% 862 148% 18% 347 41% 18% 246 הון עצמי 
              
 100% 2,258 16% 100% 1,941 44% 100% 1,349 כ התחייבויות והון"סה  
               

   מבוקר.ד     מבוקר.ד     מבוקר.ד :מקור הנתונים  
  

ח "מיליון ש 1.3 -מכ : נמצא במגמת עליהשל החברהניתן לראות כי סך המאזן  1מלוח 
  . 2008בשנת ₪  מיליון 2.2 -כ ל2006בשנת 

  
 863 -לכ 2006 בשנת ₪246  אלף  -הוא עלה מכ, רבמגמת שפושל החברה  עצמים ההון הג

 צפוי ההון העצמי להכפיל את 2009 -ב,  כפי שניתן לראות בהמשך.2008 בשנת ח"אלף ש
  .עצמו לערך

  
  .ניתן לראות כי ההון החוזר חיובי וגבוה, כמו כן
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 דוח רווח והפסד 3.2
 

XXXמ"בע 
 2006-2009נתוני דוחות רווח והפסד לשנים : 2לוח 

 מ"ללא מע, ערכים שוטפים, ₪אלפי 

 אחוז   שיעור אחוז  שיעור אחוז  שיעור חוזא   
 מהפדיון 2009 שינוי מהפדיון 2008 שינוי מהפדיון 2007 שינוי מהפדיון 2006    

                 
 100% 3,399 3%- 100% 3,515 35% 100% 2,601 37% 100% 1,898 הכנסות  
 34% 1,151 51%- 66% 2,335 23% 73% 1,898 36% 74% 1,397 עלות המכר 
 66% 2,248 91% 34% 1,180 68% 27% 703 40% 26% 501 רווח גולמי 
                 
                הוצאות תפעול 
 19% 650 205% 6% 213 13% 7% 189 1%- 10% 190 שכר ונלוות 1
      0% 12 20% 0% 10 900% 0% 1 שכר דירה 2
 1% 31 6%- 1% 33 3% 1% 32 10% 2% 29 תקשורת 3
 0% 6 50%- 0% 12 100% 0% 6 14%- 0% 7 משרדיות 4
 1% 43 59% 1% 27 37%- 2% 43 65% 1% 26 שרותים מקצועיים 5
      0% 4 50%- 0% 8 91%- 5% 86 הוצאות פחת 6
 16% 538 455% 3% 97 5%- 4% 102 79% 3% 57 אחזקת רכב 7
 3% 105 12% 3% 94 4%- 4% 98 32% 4% 74 הנהלה וכלליות 8
 40% 1,373 179% 14% 492 1% 19% 488 4% 25% 470 סך הוצאות תפעול 
                 
 26% 875 27% 20% 688 220% 8% 215 594% 2% 31 רווח תפעולי  
 1% 38 31%- 2% 55 45% 1% 38 111% 1% 18 הוצאות מימון 
 25% 837 32% 18% 633 258% 7% 177 1262% 1% 13 רווח לפני מס 
              4% 68 הכנסות אחרות 
      3% 92         רווח הון 
      28% 725 410% 7% 177 219% 4% 81 רווח השנה 
      8% 209 271% 3% 77 513% 1% 15 מיסים על הכנסה 
      20% 516 516% 4% 100 152% 3% 66 רווח לאחר מס 
                 

   בוחן. מ   מבוקר.  ד   מבוקר.  ד   קרמבו.  ד מקור הנתונים  
  

  . מבוססים על מאזן בוחן2009יש לציין כי נתוני 
  
   ?מתקבלת יציבות ברמת המכירות השנתית, אם לנוכח סיכום הדוחות הכספייםה

. 2008בשנת   מיליון3.5 -לכ, 2006בשנת  ח"מיליון ש 1.9 -כמ: ו גידול מתמיד בהכנסותישנ
  .2008לזו של שנת דומה סה הכנ צפויה 2009בשנת 

  
 26% -משיעור של כ. ורשיעור הרווח הגולמי נמצא במגמת שיפ גם ? ווח הגולמירבאחוז ה

  .2008 בשנת 34% - לכ2006בשנת 
  

 20% - לכ2006 בלבד בשנת 2% -עלה מכ הרווח התפעולישיעור   ?באחוז הרווח התפעולי
  .2008בשנת 

  
  .ים של הפעילות של החברהניכרת עלייה מתמדת בכל המדד, לסיכום
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   משיכות בעלים 3.3
  :אחרונותהבממוצע לשנתיים , ת הטבלה הבאה יש למלא בנתונים חודשיים בשקליםא
  

    :שכר בעלי עניין  15,000  :לות שכר בעליםע

 העובדת XXXלאשתו של  6,000  :שכר לבני משפחה    :שיכות בעליםמ
  בחברה כמנהלת כספים ומינהל

    :הטבות אחרות    :כר למנהלש
  

  הלוואות בעלים 3.4
  :בשנתיים האחרונות, או הולוו לחברה על ידי בעליה, יין אילו סכומים הושקעו בחברהצ
  

 בוצעו 2009 - ב.₪ אלף 26 -עמדה הלוואת הבעלים על כ 2008ח השנתי לשנת "על פי הדו
ום על כך שסך משיכות הבעלים עומדות כי, ₪ אלף 345 -משיכות בעלים נוספות בגובה כ

חשוב לציין כי עדיין ההון העצמי (אפשר שמשיכות אלו ירשמו כדיבידנד . ₪ אלף 370 -כ
  .ח של החברה"בכפוף לשיקולי מס ולעצת רו, או כהלוואת בעלים) יישאר חיובי וגבוה

  

  אובליגו נוכחי 3.5
ם להיות נתונים צריכיה). ומוסדות מימון אחרים(ברה בכל הבנקים חלא בטבלה את מצב האובליגו של המ

  :מעודכנים לחודש הגשת הבקשה
  

XXXמ "בע 
 )₪אלפי (אובליגו בנקאי : 3לוח 

 פועלים סעיף  

   
 250  מסגרת 
   
  אשראים 
 126- ש"עו 
 193- שיקים למשמרת 
 56- כרטיס אשראי 
 509- הלוואות  
 884- סך אשראים 
   
  פקדונות 
 193 שיקים למשמרת 
 3  סחיריםע "ני 
 196 כ"סה 
   
 688- כ יתרה"סה  

  
 מהמחזור %20 -כ, ₪אלף  688 - עומד על כאה כי סך האובליגו של החברה לבנק מר3לוח 

  .2008בשנת 
  

  
  

הנתונים שנמסרו בשאלון זה הנם המדויקים ביותר שבאפשרותי למסור וידוע לי כי הסתרה :  הצהרת בעלים
  .י לאלתרמהותית של מידע עלולה להביא לפסילת בקשת

  
  

  11/03/10  :תאריך    :חתימה  XXX XXX  :ם המנהלש
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  תוכנית תפעולית .4

  עלויות כוח אדם  4.1

XXXמ"בע 
 )מ"לפני מע, ₪אלפי (עלויות כוח אדם :  4לוח 

 מספר סוגי   
עלות  
 כ "סה כ "סה שכר

 עלות שנתית  עלות חודשית  *מעביד עובדים  תפקיד     

       
 216 18 18 1 ניהול  קיים 
 145 12 12 1 מנהל עבודה  
 109 9 9 1 מנהלה  
 432 36 9 4 נהגים  
 902 75  7  כ  עלויות כח אדם"סה 
              
       
 216 18 18 1 ניהול  לאחר ההרחבה 
 145 12 12 1 מנהל עבודה  
 109 9 9 1 מנהלה  
 648 54 9 6 נהגים  
 1,118         93  9  כ  עלויות כח אדם"סה 
         

       הנתונים לעיל מתייחסים לשנת התחזית הראשונה *
  . 25%+ לעובד זוטר ברוטו , 30%+ במידה ואין מידע מפורט לעובד בכיר הנח שכר ברוטו 

  
 נהגים נוספים בעלות שנתית 2לאחר רכישת המשאית החדשה מתכננת החברה להעסיק 

  .₪ אלף 216 -נוספת של כ
  

  ות הנהלה וכלליותהוצא  4.2

  : מציג את עלויות התפעול החזויות לשנת התחזית הראשונה5לוח 
  

XXXמ"בע 
 )מ"לפני מע, ₪(הוצאות הנהלה וכלליות :  5לוח 

 שנתי  חודשי סעיף ההוצאות   

    
   הוצאות תפעול 

 1,118 93 שכר ונלוות 1
 12 1 שכר דירה 2
 46 4 תקשורת 3
 17 1 משרדיות 4
 38 3 תים מקצועייםשרו 5

 6 0 הוצאות פחת 6

 250 21 אחזקת רכב 6

 132 11 הנהלה וכלליות 7
 1,618 135 סך הוצאות תפעול 
    

 הנתונים לעיל מתייחסים לשנת התחזית הראשונה *
  

סך ההוצאה . שכר ונלוות ואחזקת כלי הרכבניתן לראות כי ההוצאות העיקריות הן על 
  .בשנה הראשונה לתחזית ₪  מיליון1.6 -ל כהשנתית החזויה עומדת ע
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  תוכנית השקעות  .5

   תקציב השקעות 5.1

 מציג את תכנית ההשקעות הצפויה של החברה באמצעותה תוכל להגדיל את 6לוח 
  :ההכנסות והרווחים

  

XXXמ"בע 
 )מ"לפני מע, ₪אלפי (תכנית השקעות : 6לוח 

 אחוז מסך      
 ההשקעה סכום נושא  

    
 75% 300 משאית  1
 25% 100 מתקן למשאית 2
 100% 400 סך תוכנית השקעה  
        

  

  .י רכישת משאית חדשה"ע, קף העבודהבהגדלת היתכנית ההשקעה ממוקדת , למעשה
  

  הון חוזר
  

היא מגדילה את הצורך בהון חוזר מפני שהיא , מרגע שהמשאית החדשה מתחילה לעבוד
עד , )תנאי התשלום מהלקוחות( חודשים 6 -שך כמגדירה צורך בשני נהגים ובדלקים במ

   : חישוב הצורך בהון חוזר הוא כדלהלן.להגעת התקבולים
  

  
XXXמ"בע 

 )₪אלפי (צורך בהון חוזר : 7לוח 

 אחוז כ"סה ₪ חודשים סעיף  

       
 20%  36     6 6 דלק 1
 67%  120   20 6 שכר שני עובדים 2
 13%  24     4 6 שונות 3
 100%  180     כ"סה 
            

  

תגדיל את הצורך בהון והפעלת צוות למשאית זו מהלוח עולה כי רכישת משאית נוספת 
  . ₪ אלף 180 -חוזר בכ

   

 טבלת מקורות כספיים להשקעות 5.2
   :כספיים להשקעה הנדרשתמקורות האת ה מראה 8לוח 

XXXמ"בע 
 מקורות כספיים להשקעות : 8 לוח 

 כום ס מקור כספי   

   
 80 הון עצמי 
   
  האשראי המבוקש 
 320 להשקעה 
 180 להון חוזר 
   
 500 סך אשראי מבוקש  
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. מתכנית ההשקעה₪  אלף 80 -כ,  מההשקעה20%החברה תשקיע , על פי נהלי הקרן
 סך האשראי המבוקש עומד .נוספים למטרות הון חוזר₪  אלף 180החברה מבקשת , בנוסף

  .₪ אלף 500על 
 

  *בטחונות מוצעים 5.3

    ): פרט(אחר / ערבים נוספים ) / פרט(נכס אחר )/ פרט(רכב / פקדון :בטחונות
  
  אם כי ערבותו מתייחסת לסכום כולו,  מסכום ההלוואה בלבד24.9%הלווה נדרש להעמיד בטחונות בגובה של עד *
  שהלווה יעמיד בטחונות לבנק ככל שיידר 
  

  דרכי השקעת ההון העצמי 5.4

XXXמ"בע 
 דרכי השקעות ההון העצמי :  9לוח 

 סכום אופן ההשקעה   

  הון מניות נפרע/ הזרמת הון לחברה  
  הלוואת בעלים חסומה לתקופת ההלוואה 
 80 על פי ערך מוכח , העברת נכסים 
  אחר 
 80 סך הכל   
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  תחזיות פיננסיות  .6
  

 :ת לשנים הבאותורות ורווחיתחזית מכי  6.1
 

XXXמ"בע 
 תחזית מכירות ורווחיות לשנים הבאות : 10לוח   

 צפי לתחזית צפי הבעלים   ממוצע מקסימאלי מינימאלי   הנחות בסיס  

 26% 40%  36% 37% 35%  :אחוז צמיחה במכירות 
   בהתאם לשיעור המקובל בענף ולנתוני העסק בעבר :אחוז רווח גולמי 
   בהתאם לשיעור המקובל בענף ולנתוני העסק בעבר :חוז רווח תפעוליא 
      נגזר מהתחשיב :אחוז רווח לפני מס 
           נגזר מהתחשיב :אחוז רווח נקי  

  
  :השנים הקרובות 5 -בנה את דוח רווח והפסד החזוי ל, על בסיס הערכותיך

  
XXXמ"בע 

 ות ראשונות   שנות פעיל5 - תחזית פעילות ל:  11לוח 
 מ"לפני מע, מחירים שוטפים, ₪אלפי 

 שנה        
 ממוצעת 5 4 3 2 1   שנה  

          
 26% 15% 20% 20% 35% 40%  שיעור צמיחה  
 8,021 11,001 9,566 7,972 6,643 4,921  הכנסות  
 5,328 7,308 6,355 5,296 4,413 3,269 66% עלות המכר 
 2,693 3,693 3,211 2,676 2,230 1,652  רווח גולמי 

          
         הוצאות תפעול 
 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118  שכר ונלוות 1
 12 12 12 12 12 12  שכר דירה 2
 75 103 90 75 62 46 1% תקשורת 3
 27 38 33 27 23 17 0% משרדיות 4
 62 85 73 61 51 38 1% שרותים מקצועיים 5
 9 13 11 9 8 6 0% צאות פחתהו 6
 250 250 250 250 250 250  אחזקת רכב 7
 214 294 256 213 178 132 3% הנהלה וכלליות 8
 1,768 1,912 1,843 1,766 1,702 1,618  סך הוצאות תפעול 
          
 924 1,781 1,368 910 529 34  רווח תפעולי  
 36 7 13 40 56 66 2% הוצאות מימון 
 888 1,774 1,355 871 472 33-  וח לפני מסים רו 
 222 444 339 218 118 8- 25% מס הכנסה 
 666 1,331 1,017 653 354 25-  רווח נקי 
                  
 34% 34% 34% 34% 34% 34%    אחוז רווח גולמי 
 10% 16% 14% 11% 8% 1%    אחוז רווח תפעולי 
 7% 12% 11% 8% 5% 0%    אחוז רווח נקי 
                  

  
  בשנה%26 -צפוי כי החברה תגדיל את מכירותיה בחמש השנים הבאות בכ, 11לוח על פי 
מצבת כלי הרכב של הרחבת , צפי הבעלים, צפי זה מבוסס על נתוני העבר. בממוצע
  . ובהתאם למקובל בענף, החברה

  



  
  

  
  

13

רווח נקי של  התחזית הראשונה לבשנת₪ אלף  25 -הרווח הנקי צפוי לעלות מהפסד של כ
, 10% -שיעור הרווח התפעולי הממוצע צפוי לעמוד על כ. בשנה החמישית ₪  מיליון1.3 -כ

  .7% -והרווח הנקי על כ
  
  

 :השנים הקרובות  5 -התזרים החזוי ל  6.2
 

XXXמ"בע 
 תזרים מזומנים: 12לוח 

 ממוצע  5 4 3 2 1   שנה  
 666 1,331 1,017 653 354 25-  רווח נקי 
 0 0 0 0 0 0 1 השקעה  - 
 0 0 0 0 0 0 1 פחת   + 
 225- 215- 239- 199- 258- 211- 2 גידול בהון חוזר 

 441 1,115 777 454 96 235- יתרת תזרים לפני מימון  =  

 100     500  קבלת הלוואה 
 100- 100- 100- 100- 100- 100-   החזר קרן הלוואות  -  
 441 1,015 677 354 4- 165 חופשי תזרים מזומנים =  

        הערות 
     ד את השניהונח כי פחת עתידי והשקעות עתידיות מקזזים האח 1
  מהגידול במחזור15% -הגידול בהון החוזר חושב כ 2

  
לא  מראה נתונים חיוביים לכל אורך תקופת התחזית וכי לחברה 12בלוח התזרים המוצג 

  .אם תאושר, ₪ אלף 500צפויה בעיה להחזיר את ההלוואה בגובה 


