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  מ"בור כלכלה ופיננסים בעת

  קרן לסיוע לעסקים קטניםה
  שאלון

XXX    מ"בע  
  הון חוזר: לסלומ

  

  אוצר החיילהבקשה מוגשת לבנק 
  
  

   03-7606727: הפקס' מס
  biz.tavor@esek: מייל-איכתובת 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  יון ושיקולים נוספים משיקולי חיס(
  , מוצגת באתר רק תמצית המנהלים של התכנית העסקית

  )תוך הסתרת מידע מזהה על החברה

  , משרד האוצר-החשב הכללי לחשבון  ₪ 250 אישור הפקדה של הצגת .1
 :עבור בדיקה כלכלית

i. 957-171005חשבון ' מס, 298ף סני, בבנק הבינלאומי 
ii. 52226חשבון ' מס, 357סניף , בבנק אוצר החייל 
iii. חשבון ' מס, 001סניף , תשלום לבנק ישראל: לפונים בבנק מרכנתיל

310018001  
  )171י חיוג "ניתן לקבל תדפיס ע, לחברה בלבד(חברות הרשם תדפיס  .2
  2006-2008דוחות מבוקרים  .3
 2009מאזן בוחן  .4
 רונהמ שנה אח"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
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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

XXX        
  

  Email ל  "דוא  פקס  טלפון  מיקוד  תובתכ
         

  
  

  תחום עיסוק 1.2
  קוויאר ודגים קפואיםושיווק בוא י  :חום עיקרית
  שירותים / מסחר/ תעשייה  / ייצור  :וג העסקס

   דגים-מזון   :ענףב
    :עילות נוספתפ

  
  

  צורת התאגדות 1.3

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

   העסק ססטאטו 1.4
   :או שהתכנית מיועדת להרחבת עסק קייםיין אם עסק חדש צ

  . ההלוואה המבוקשת מיועדת למימון ייבוא, 2010החברה קיימת מאז 
  

  .  המשך התייחס רק לסעיפים הרלוונטייםב
  

  פרטי בעלות 1.5
  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
    לפוןט
    יידנ
    כשרה מקצועיתה
    ישורים מקצועיים נוספיםכ
    וחברות קשורות , סקים נוספיםע

  

 )וי הגוף המתאםללמי(: ספרנומ
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  קורות חיים 1.6
  .יל את העסקהמפרטים את ניסיון בתחום בו אתה מפע, אנא צרף את קורות החיים שלך

  

  
  
  
  

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

והיא , XXXבבעלות , 2010 והחלה לפעול במהלך 2010שנת  הוקמה במ" בעXXXת חבר
מוכרת החברה . נדהק ומארצות הבריתקוויאר ודגים קפואים מעוסקת ביבוא ושיווק 

  .  ומקומיתפריסה ארציתלחברות יבוא ושיווק הפועלות ב
  
  

 האמריקאית ומייבאת אותם XXXמחברת בעיקר ,  קוויאר ודגים קפואיםרוכשתהחברה 
העובדה כי כלל המוצרים משוק זה אינם מיוצרים בישראל יוצרת ביקוש גבוה . לישראל

  . בקרב רשתות השיווק למוצרים מיובאים
  
  
ובכך עונים לביקוש , י החברה לישראל נמכרים לרשתות שיווק אלה"וצרים המיובאים עהמ

המודעת לביקוש הגבוה למוצרים מהשוק , החברה. הגבוה הקיים בישראל לשוק מוצרים זה
שאיננו תואם כעת לרמת הביקוש ,  היבוא שלהמעוניינת להרחיב את היקף, המדובר

   .שיווק בישראלהגבוהה לשוק מוצרים זה בקרב רשתות ה
  
  

  . ולכן הוא מקבל ממנו אשראי כמפורט בהמשךל"לבעלים קשר טוב עם הספק בחו
  
  

 שוטף ל תמורת תשלום" ביבוא מחוהמוצריםשת ירכהרעיון העסקי בפעילות החברה הוא 
לאחר שהחברה מוכרת את המוצרים . לפני רווח, המוצריםעלות  ממחיר 50%בגובה 
   .המוצרים בתוספת מחצית הרווח על , הנותרים50% ת היא מעבירה לספק א,בישראל

  
  

ובהתחשב באיכותם , נוכח הביקוש הגבוה למוצרים אלו בקרב רשתות השיווק בישראל
מצליחה החברה למכור את המוצרים , הגבוהה של המוצרים המשווקים על ידי החברה

, רווח לספקלרשתות השיווק בשולי רווח גבוהים מספיק כדי שגם לאחר העברת מחצית ה
  .עדיין תשתלם המכירה עבור החברה

  
    

את התשלום . ל ומוכרת אותם בישראל"יבוא מחובהחברה רוכשת את מוצריה , כאמור
 צורך מימוני משמעותי של אופי פעילות זו מגדיר. עבור המכירה היא גובה בתנאי תשלום

 החוזר לטובת פעילות יעדי גידול הפעילות מגדירים צורך בגידול ההון.  חודשים6 עד 5 -כ
  . ₪XXX הלוואה של לצורך כך מבוקשת. היבוא
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  עובדים 1.8
  

  ספר עובדיםמ
פני תכנית ל

  :ההשקעה
  חרי ביצוע א

  :תכנית ההשקעה
  XXX  XXX  :ניהול
  XXX  XXX  :מנהלה
  -  -  :אחר
  XXX  XXX  כ"הס

  
  
  
  
  
  
  

  לקוחות 1.9
  IIIלקוח   IIלקוח   Iקוח ל  ות גדוליםחקול

  XXX  XXX   XXX  :ם הלקוחש
 XXX XXX XXX   2010מכירות לשנת 
        2009מכירות לשנת 
        2008מכירות לשנת 

  .2010החברה החלה את פעילותה רק בסוף שנת * 
  
  
  
  
  100מעל  /100  עד51 /  50 עד 11   /10 דע   )סמן בצבע(: ספר לקוחות כוללמ
    3 :ממכירות החברה כל אחד 5% – למעלה מ ספר הלקוחות המהוויםמ
  אין  :היקף יצוא שנתי כולל  -  )ציין מדינות(: ל"קוחות בחול

במידה ויחתמו שתי . אך נכון למועד זה לא נסגרה העסקה, ל" גופים מחו2החברה מנהלת משא ומתן עם *. 
  .  מיליון דולר5היקף היצוא השנתי הכולל יהיה בסדר גודל של , העסקאות

  
  
  
  
  
  

  ספקים 1.10
  

 Iספק   פקים מרכזייםס
 XXX  :ם הספקש
  .דגים וקוויאר  :חום אספקהת
יקף קניות ממוצע ה

  :חודשי
XXX  

  
   יום90+ שוטף   :נאי אשראית
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  ות הפעילות העסקית אתוצ .2
לאשר בחתימתם את , על הבעלים. פרק זה יש למלא בעזרת רואה החשבון של העסק

  . הנכונות הפרטים בסעיפים אל
  

 ח מאזן"דו 2.1
  

 הנתונים מבוססים על דוח. 2010 ת לשנהעסק של ןנתוני המאזלהלן מציג את  1לוח 
  .מבוקר של החברה

  

XXXמ" בע 
 2010ח מאזן "דו: 1לוח 

 מ"לפני מע, מחירים שוטפים, ₪אלפי 

 2010 :    שנה  
 אחוז    
 מהמאזן  ₪ אלפי  סעיף  

     רכוש 
      
     רכוש שוטף 
 XXX XXX מזומנים ושווי מזומנים 1
 XXX XXX שקים לגבייה ולקוחות 2
 XXX XXX חייבים שונים 3
 XXX XXX מלאי 4

 XXX XXX סך רכוש שוטף 
      
 XXX XXX הוצאות יסוד 
      
 XXX XXX כ רכוש"סה 
     התחייבויות  
      
     התחייבויות שוטפות 
 XXX XXX הלוואות לזמן קצר 1
 XXX XXX ספקים ושקים לפירעון 2
 XXX XXX זכאים 3

 XXX XXX סך התחייבויות שוטפות 
      

 XXX XXX גרעון בהון  
      
 XXX XXX כ התחייבויות והון"סה 
      

   מבוקר.מ :מקור הנתונים  
  

ועד  חודשים בלבד ממ3אשר כללה , 2010מהלוח ניתן לראות כי סך מאזן החברה לשנת 
  . ₪XXXעמד על , הקמתה

  
 במאזן פרצפוי להשתה,  בלבד ₪XXX -כ של החברה עמד בסיום השנה על בהון הגרעון
  .2011שנת 

  
ועמד ,  היה חיובי) שוטפותההפרש בין הרכוש השוטף להוצאות(ההון החוזר של החברה 

  .יטת תשלומים שמרנית וניהול תזרים שמרנישעובדה המעידה על ,  ₪XXX על

 ווח והפסדדוח ר 2.2
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מועד הקמתה ועד לסוף , 2010 מספטמבר  להלן מציג את נתוני הפעילות של החברה2לוח 

מאזן  מבוססים על 2011 מבוססים על דוח מבוקר ואילו נתוני 2010נתוני . 2011חודש יוני 
  .בוחן בלבד

  

XXXמ" בע 
 2010-2011נתוני דוחות רווח והפסד לשנים : 2לוח 

 מ"ללא מע, םערכים שוטפי, ₪אלפי 

 אחוז גילום 1-7 שיעור אחוז גילום 1-12  
 מהפדיון 2011 2011 שינוי מהפדיון 2010 2010    

           
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX הכנסות  

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX קניות 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX רווח גולמי 
          
         הוצאות תפעול 
          
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX משכורות ונלוות 1
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX הובלה ומכס, עמילות 2
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX אחזקה 3
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX שיווק 4
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ח"ייעוץ והנה 5
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX הנהלה וכלליות 6
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX סך הוצאות תפעול 
          
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX רווח תפעולי  
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX הוצאות מימון 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX רווח לפני מס 
           
        XXX XXX הוצאות מס 
           
       XXX XXX XXX רווח נקי 
           

    ןבוח. מ    מבוקר. מ  מקור הנתונים  

      2010החברה החלה פעילותה בספטמבר  *
  
ישנה  ?מתקבלת יציבות ברמת המכירות השנתית, אם לנוכח סיכום הדוחות הכספייםה

 של שנות העליה באה לידי ביטוי בגילום ההכנסות. המכירות של החברה עליה ברמת
 -  עמדו על כמלאה ההכנסות המגולמות לשנה 2010בשנת . פעילות החברה לשנים מלאות

XXX₪  , ההכנסות המגולמות לשנה עולות לכ2011ובשנת - XXX ₪. שיעור הצמיחה 
  .%XX -בגילום שנתי של ההכנסות עומד על כ

  
אשר בה , 2011 את המחצית השנייה של מבטא בצורה נכונהנציין כי זהו גילום טכני שאינו 

  .העונתיות חזקה יותר
  

 %XX –שיעור הרווח הגולמי עולה לאורך פעילות החברה מכ  ?באחוז הרווח הגולמי
  .2011במאזן הבוחן לשנת  %XX – לכ 2010בדוח המבוקר לשנת 

  
    ?באחוז הרווח התפעולי

 %XX – לכ 2010בשנת  %XX –אחוז הרווח התפעולי עולה לאורך פעילות החברה מכ 
  . 2011בשנת 
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 XXX –ובעלייה לכ , 2010בשנת ₪  XXXמדובר על רווח חיובי לפני מס בסך , בסכומים
  .2011במאזן הבוחן לשנת ₪ 
  

   משיכות בעלים 2.3
  :אחרונותהבממוצע לשנתיים , ת הטבלה הבאה יש למלא בנתונים חודשיים בשקליםא
  

    :שכר בעלי עניין  XXX  :לות שכר בעליםע
    :שכר לבני משפחה    :שיכות בעליםמ
    :הטבות אחרות    :כר למנהלש

  

  הלוואות בעלים 2.4
  :בשנתיים האחרונות, או הולוו לחברה על ידי בעליה, יין אילו סכומים הושקעו בחברהצ
  

  . ₪XXXהחברה קיבלה הלוואה מהבעלים בגובה , 2010י הדוח הכספי לשנת "עפ
  

  אובליגו נוכחי 3.5
נתונים צריכים להיות ה). ומוסדות מימון אחרים(ברה בכל הבנקים חאובליגו של הלא בטבלה את מצב המ

  :מעודכנים לחודש הגשת הבקשה
  

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

 בנק טפחות סעיף  

   
 XXX ד"חח/ש "מסגרת עו 
   
  אשראים 
 XXX ש"יתרת עו 
 XXX ריבית 
 XXX הלוואות 
 XXX נכיונות 
 XXX כרטיסי אשראי 

 XXX סך אשראים 
   
  פקדונות 
 XXX נכיונות וחלויות 
 XXX בטחונות נזילים 
   

 XXX כ יתרה"סה  

   
  

 -כ, ₪ XXX - עומד על כ,2011 לספטמברנכון , סך האובליגו של החברה,  לעיל3לוח לפי 
XX%  2010שנת בארבעת חודשי פעילות החברה במההכנסות.  

  
הנתונים שנמסרו בשאלון זה הנם המדויקים ביותר שבאפשרותי למסור וידוע לי כי הסתרה :  ליםהצהרת בע

  .מהותית של מידע עלולה להביא לפסילת בקשתי לאלתר
  

    :תאריך    :חתימה    :ם המנהלש
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  תחזיות פיננסיות  .2
  

 :ת לשנים הבאותותחזית מכירות ורווחי  2.1
 

XXXמ" בע 
 ת לשנים הבאות תחזית מכירות ורווחיו: 4לוח   

 הסבר קצר אופטימי מינימאלי   הנחות בסיס  

          
 צפי לגידול חד במכירות XXX XXX  :אחוז צמיחה במכירות 
 כמקובל בענף הרלוונטי XXX XXX  :אחוז רווח גולמי 
 כמקובל בענף הרלוונטי XXX XXX  :אחוז רווח תפעולי 
  

תוך התחשבות בהשקעת , יעור המכירות עד כה את ששיעור הצמיחה הצפוי לחברה תואם
  .כספי ההלוואה בהון חוזר

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

  
XXXמ" בע 

  שנות פעילות ראשונות  5 - תחזית פעילות ל:  5לוח 
 מ"לפני מע, מחירים שוטפים, ₪אלפי 

 אחוז  שנה        
 מהפדיון ממוצעת 5 4 3 2 1   שנה  

           
  XXX XXX XXX XXX XXX XXX  שיעור צמיחה  
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות  
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 79% עלות המכר 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח גולמי 

           
          הוצאות תפעול 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 2% משכורות ונלוות 1
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 3% הובלה ומכס, עמילות 2
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0% אחזקה 3
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 0% שיווק 4
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ח"ייעוץ והנה 5
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1% הנהלה וכלליות 6
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סך הוצאות תפעול 
           
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח תפעולי  
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 2% הוצאות מימון 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח לפני מסים  
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 25% מס הכנסה 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח נקי 
                  ` 
    XXX XXX XXX XXX XXX  אחוז רווח גולמי 
    XXX XXX XXX XXX XXX  אחוז רווח תפעולי 
    XXX XXX XXX XXX XXX  אחוז רווח נקי 
                    

  
 - לכבשנת התחזית הראשונה₪  XXX - צפויות לעלות מכ5בלוח ההכנסות המופיעות 

XXX  ₪כ, בשנת הפעילות החמישית- XXX  ₪בשנה בממוצע .  
  

מההכנסות כך שהרווח הגולמי  %XX -עלות המכר צפויה לעמוד על ממוצע שנתי של כ
  . בממוצע₪  XXX- כ, מההכנסות %XX -הממוצע צפוי לעמוד על כ
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,  ייעוץ,שיווק, אחזקה, הובלה ומכס, עמילות,  ונלוותהוצאות התפעול כוללות שכר עבודה
 -  על ממוצע של כצאות התפעול השנתיות צפויות לעמודסך הו. הנהלת חשבונות ועוד

XXX  ₪כ, בשנה- XX% נתון זה משקף רווח תפעולי שנתי של ממוצע . מההכנסות בשנה
  . בשנה %XX -כ₪  XXX -של כ

  
בשנת ₪  XXX -בניכוי הוצאות מימון ומס צפוי הרווח הנקי של החברה לעלות מכ

 %XX -כהמהווים , בממוצע₪  XXX -כ, בשנה החמישית₪  XXX -ת הראשונה לכהתחזי
 .מההכנסות

 
 :השנים הקרובות  5 -התזרים החזוי ל 2.2

 
XXXמ" בע 

 תזרים מזומנים: 6לוח 

 ממוצע  5 4 3 2 1   שנה  
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח נקי 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1 השקעה  - 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1 פחת   + 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 2 גידול בהון חוזר 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX    לפני מימוןיתרת תזרים  =  

 XXX     XXX  קבלת הלוואה 
 XXX XXX    XXX  החזר קרן הלוואות קיימות 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX החזר קרן הלוואה מבוקשת  -  
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX   תזרים מזומנים חופשי =  

        הערות 
 תידיות מקזזים האחד את השניהונח כי פחת עתידי והשקעות ע 1
  מהגידול במחזור15% -הגידול בהון החוזר חושב כ 2
  
  

 מראה נתונים חיוביים לכל אורך תקופת התחזית וכי לחברה לא צפויה 6לוח התזרים המוצג ב
  .אם תאושר,  ₪XXXבעיה להחזיר את ההלוואה בגובה

  
  

  בקשת ההלוואה. 4

   גובה ההלוואה המבוקשת4.1

וואה גובה ההל
  :המבוקשת

 
XXX ₪  

  
  

  * בטחונות מוצעים4.2
  

  ):פרט(אחר / ערבים נוספים ) / פרט(נכס אחר ) / פרט(רכב  / ןפיקדו  :טחונותב
  .אם כי ערבותו מתייחסת לסכום כולו,  מסכום ההלוואה בלבד24.9%הלווה נדרש להעמיד בטחונות עד *

  
  . ככל שיידרש,הלווה יעמיד לבנק בטחונות שיהיו מקובלים על הבנק

  
  
  


