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 בקשה להלוואה 

 מהאגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )משיקולי חיסיון ושיקולים נוספים,
 במרבית הדוגמאות באתר, מוצגת רק תמצית המנהלים של העבודה,

 תוך הסתרת מידע מזהה על מזמין העבודה(
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 לכבוד
 מר ג'ו רוזן

 א ריביתהאגודה הישראלית להלוואות לל
 
 
 

 בקשה להלוואה - גינוןהנדון: 
 
 
 

 . למטרות הון חוזרהבקשה מוגשת  - מטרת בקשת ההלוואה
 
 

 . ₪  XXX – סכום ההלוואה המבוקש
 
 

 םבים לפי הקריטריונים המפורטים והלדרישת האגודה להעמיד ער יםמודע העסק יבעל
 .וכשיידרשל יעמידו אותם

 
 קורות חיים

 

 
 הסבר על העסק

 

, בחירת השקיהמערכות  , החלבניית גינותמציע את כל השלבים הדרושים להעסק 
דשא, מיקום לפינת מנגל,  , תכנוןפונקציות סביבתיותצמחייה, תכנון גינה תוך התאמה ל

 של הלקוח. הטעםבחירת הצמחים על פי  , וכןצל, מקום משחק לילדים
 

ינות לא מתוחזקות, או במידת ניקוי חד פעמי של ג –כמו כן, העסק מציע שיקום של גינות 
 תכנון ושינוי הגינה לפי טעמו של הלקוח בהתאם לכל השלבים לעיל. –האפשר 

 
תחום שלישי בו פועל העסק הוא באחזקת גינות קיימות. העסק מציע לתחזק באופן שוטף 

ם גינה לא על ידי העסק, או לאחר שהעסק שיק לאחר שהגינה נבנתה ביןגינות קיימות, 
המשך את בעקבות הזמנה לגינה קיימת שנמצאת במצב סביר ורק דורשת  ובין מתוחזקת,

 . התתחזוק
 

, בעל ניסיון רב בגינון, ועובד או שניים נוספים XXXהעסק מתנהל בראשות  2003החל משנת 
 המגויסים בהתאם לעונה ולעומס העבודה. 

 
בוע במהלך כל עובד ק להתחיל להעסיק XXXכחלק מצעדי ההתייעלות של העסק מתכוון 

 בהתאם לעומס העבודה.  ושיגויס או שניים נוספיםהשנה, ועובד 
 

 השימוש בהלוואה
 

באופן שאינו מספר פעמים ולבסוף של העסק  הטנדרבמהלך השנה האחרונה התקלקל 
, והדבר התבטא בירידה ניתן לתיקון. כתוצאה מכך התקשה העסק לפעול באופן מלא

ת, בנוסף לצורך ברכישת רכב, יצרו קושי תזרימי המקשה הירידה בהכנסו בהכנסות העסק. 
בקשה זו נועדה כדי לאפשר לעסק ₪.  XXXהעסק רכש טנדר בעלות של על פעילות העסק. 

רווחי ואף לגדול בהיקף לצאת מהקושי התזרימי באופן שיאפשר לו לחזור ולהיות עסק 
 .הרווחים ביחס לשנים קודמות
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 סקירה פיננסית
 

(. כל הנתונים 1לוח )ראה  2011 - 0920הפעילות הפיננסית של העסק לתקופה להלן סקירת 
דוחות רווח והפסד, כפי בערכים שוטפים. הנתונים מבוססים על ו מוצגים בשקלים חדשים

 מגולמים לשנה מלאה בגילום טכני. 2011. נתוני שהוצגו למס הכנסה
 

₪.  XXX -העסק הראה רווח נקי של כו₪  XXXעמדו על  2009המכירות בשנת כפי שניתן לראות, 
, בעקבות 2011בשנת ₪.  XXX -של כנקי והעסק הראה רווח ₪  XXX -עמדו על כ 2010בשנת 

, נאלץ העסק להסתדר ללא עובדים וכתוצאה שימוש ברכב לא תקין שלבסוף גם הושבת
 נפגעו הכנסות העסק. ךמכ
 

 -ירידה של כ₪,  XXX -וי לעמוד על כלפי גילום שנתי צפ 2011ניתן לראות שהרווח הנקי לשנת 
XX%  אולם הדבר נובע כאמור מירידה בהוצאות התפעול, הנובעות 2010בלבד לעומת שנת ,

ועל כן איננה  XXXיוצרת עומס רב על זו פעולה  .XXX -נעות מהעסקת עובדים שיעזרו למהימ
 יכולה להימשך לאורך זמן.


 

XXX 

 2009-2011נים :  נתוני דוחות רווח והפסד לש1לוח 

 ערכים שוטפים,₪, אלפי 

 אחוז גילום 1-8 שיעור אחוז  שיעור אחוז   

 מהפדיון 2011 2011 שינוי מהפדיון 2010 שינוי מהפדיון 2009    

              

 %XXX XX% XX% XXX XX% XX% XXX XXX XX הכנסות  

 %XXX XX% XX% XXX XX% XX% XXX XXX XX הוצאות ישירות 

 %XXX XX% XX% XXX XX% XX% XXX XXX XX ווח גולמיר 

             

            הוצאות תפעול 

 %XXX XX% XX% XXX XX% XX% XXX XXX XX רכב 1

 %XXX XX% XX% XXX XX% XX% XXX XXX XX פלאפון 2

 %XXX XX% XX% XXX XX% XX% XXX XXX XX מע"מ 3

 %XXX XX% XX% XXX XX%   XXX XXX XX עובדים 4

 %XXX XX% XX% XXX XX%  XXX XXX XX ביטוח מעסיקים 5

 %XXX XX% XX% XXX XX% XX% XXX XXX XX סך הוצאות תפעול 

             

 %XXX XX% XX% XXX XX% XX% XXX XXX XX רווח תפעולי  

 %XXX XX%   XXX XX%   XXX XXX XX הוצאות מימון 

 %XXX XX% XX% XXX XX% XX% XXX XXX XX רווח לפני מסים 

 %XXX XX% XX% XXX XXX XX     מס הכנסה 

 %XXX XX% XX% XXX XX% XX% XXX XXX XX רווח נקי 
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 אובליגו
 .לעסק חשבון בנק בבנק לאומי

 

XXX 

 ₪(:  אובליגו בנקאי )אלפי 2לוח 

 בנק לאומי סעיף  

   

 XXX מסגרת עו"ש /חח"ד  

   

  אשראים 

 XXX יתרת עו"ש 

 XXX הלוואות 

 XXX כרטיסי אשראי 

 XXX סך אשראים 

   

  פקדונות 

 XXX פק"מ 

   

 XXX סה"כ יתרה  

 
בשנת  העסקהכנסות מ %XX -כ₪,  XXX -, עומד על כ2011באוגוסט  31 , נכון להעסקסך האובליגו של 

2010. 
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 פעילותתחזית 
 

 ודשיםח 6 -תחזית פעילות ל
 

  חודשי הפעילות הבאים 6 -( תחזית הרווח וההפסד של העסק ל3לוח להלן )
 

XXX 

 חודשי פעילות   6 -:  תחזית פעילות ל3לוח 

 מחירים שוטפים₪, אלפי 

 אחוז  חודש            

 מהפדיון ממוצע סה"כ   6 5 4 3 2 1   שנה  

               

      %XX% XX% XX% XX% XX   שיעור צמיחה  

 %XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX XX  הכנסות  

 %XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX XX ## הוצאות ישירות 

 %XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX XX  רווח גולמי 

             

            הוצאות תפעול 

 %XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX XX ## רכב 1

 %XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX XX  פלאפון 2

  XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX ## מע"מ 3

 %XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX XX  עובדים 4

 %XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX XX ## ביטוח מעסיקים 5

 %XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX XX  סך הוצאות תפעול 

             

 %XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX XX  רווח תפעולי  

 %XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX XX ## הוצאות מימון 

 %XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX XX  רווח לפני מסים  

 %XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX XX ## מס הכנסה 

 %XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX XX  רווח נקי 

                          

      %XX% XX% XX% XX% XX% XX  אחוז רווח תפעולי 

      %XX% XX% XX% XX% XX% XX  אחוז רווח נקי 

                          

 
 
 

ההכנסות של העסק צפויות לעלות בצורה משמעותית בעקבות קבלת ההלוואה. הסיבה 
מתן האפשרות לחזור ולהעסיק עובדים, דבר שלא נתאפשר בעקבות לכך היא בעיקרה 

לעסק במקום הרכב הקודם שאינו  הצורך ברכישת רכבמהקושי התזרימי שנוצר כתוצאה 
 .שמיש עוד

 
₪.  XXX -חודשי הפעילות הקרובים צפויה לעמוד על כ 6 -ההכנסה החודשית הממוצעת ב

 מהפדיון. %XX -או כ₪,  XXXהרווח הגולמי החודשי הממוצע צפוי לעמוד על 
 

 מהפדיון.  %XX -כ₪,  XXXהרווח התפעולי החודשי הממוצע צפוי לעמוד על 
 

 מהפדיון. %XX -כ₪,  XXX -הרווח הנקי, אחרי התשלום למס הכנסה, צפוי לעמוד על כ
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 שנים 3 -תחזית פעילות ל
 

  אותשנות הפעילות הב 3 -להעסק הרווח וההפסד של ( תחזית 4 לוחלהלן )
 
 

XXX 

 שנות פעילות הבאות   3 -:  תחזית פעילות ל4לוח 

 מחירים שוטפים₪, אלפי 

 אחוז  שנה       

 מהפדיון ממוצעת   3 2 1   שנה  

          

     %XX% XX   שיעור צמיחה  

 %XXX XXX XXX  XXX XX  הכנסות  

 %XXX XXX XXX  XXX XX ### הוצאות ישירות 

 %XXX XXX XXX  XXX XX  רווח גולמי 

         

        הוצאות תפעול 

 %XXX XXX XXX  XXX XX 8% רכב 1

 %XXX XXX XXX  XXX XX  פלאפון 2

  XXX XXX XXX  XXX 5% מע"מ 3

 %XXX XXX XXX  XXX XX  עובדים 4

 %XXX XXX XXX  XXX XX 1% ביטוח מעסיקים 5

 %XXX XXX XXX  XXX XX  סך הוצאות תפעול 

         

 %XXX XXX XXX  XXX XX  רווח תפעולי  

 %XXX XXX XXX  XXX XX 0% הוצאות מימון 

 %XXX XXX XXX  XXX XX  רווח לפני מסים  

 %XXX XXX XXX  XXX XX 8% מס הכנסה 

 %XXX XXX XXX  XXX XX  רווח נקי 

                  

     %XX% XX% XX  אחוז רווח תפעולי 

     %XX% XX% XX  חוז רווח נקיא 

                  

 

 
חודשי הפעילות הקרובים המוצגים  6מגמת הצמיחה של העסק צפויה להימשך גם לאחר 

הרווח ₪.  XXX -ההכנסה השנתית הממוצעת בשנים הקרובות צפויה לעמוד על כ .3בלוח 
 ון.מהפדי %XX -או כ₪,  XXXהגולמי השנתי הממוצע צפוי לעמוד על 

 
 . מהפדיון %XX -כ₪,  XXXהרווח התפעולי השנתי הממוצע צפוי לעמוד על 

 
 מהפדיון. %XX -כ₪,  XXX -הרווח הנקי, אחרי התשלום למס הכנסה, צפוי לעמוד על כ

 
 

 סיכום
 

למטרות הון חוזר להקלה בתזרים  ₪ XXXבסך הלוואה  םהיז מבקש, לעסקסייע על מנת ל
המתאים לאופי העבודה )כיוון שברכב  טנדרכש העסק לאחרונה רכאמור, המזומנים. 

 . הקודם "הלך מנוע"(, עובדה שגרמה לקושי מסוים בתזרים
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