


עמוד

3דו"ח רואה החשבון המבקר

4מאזן

5דו"ח רווח והפסד

6דו"ח על השינויים בהון העצמי

31-3באורים לדוחות הכספיים





נכסים

רכוש שוטף

236,320333,0-3מזומנים ושווי מזומנים

08-,52-,-654,-24,-3חייבים ויתרות חובה

-,5-3,934-,525,-2-

42,090,0162,155,288רכוש קבוע

3,603,9903,680,409

התחייבויות והון

התחייבויות שוטפות

42,860-42,858-בנקים משיכות  יתר , הלואות לז"ק וחלויות שוטפות.

35269,386-,203ספקים ונותני שירותים

293,923,--233,33,-5זכאים ויתרות זכות

-,623,406-,306,563

התחייבויות לזמן ארוך

6-66,664309,523הלוואות לזמן ארוך בניכוי חלויות שוטפות

90,43-2,043,6-5-,32שטרי הון

2,353,-352,353,-38

844,627104,377התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד

הון עצמי

000,-000,-9הון מניות

)488,633()38-,4-8(רווח )הפסד( שנצבר

)4-3,-38()483,633(

3,603,9903,680,409



26-5,535,243,-5,49הכנסות ממכירות, מתן שירותים וביצוע עבודות

04,339-,04,0-8,6524-עלות המכירות, מתן השירותים וביצוע עבודות

430,908,-432,609,-רווח גלמי

330,338,-393,5-3,---הוצאות הנהלה וכלליות

39,096-00,530רווח )הפסד( תפעולי

)390,--()-8,60(2-הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

30,49588,340רווח / הפסד השנה





באור 1 - כללי

באור 2 - מדיניות חשבונאית



באור 2 - מדיניות חשבונאית )המשך(



באור 2 - מדיניות חשבונאית )המשך(



באור 2 - מדיניות חשבונאית )המשך(

באור 3 - חייבים ויתרות חובה

-32,3-2-3,38מקדמות לספקים ואחרים

30-3,583-,5-הוצאות מראש

59,542-48,342-מס הכנסה מקדמות בניכוי הפרשות

480,380340,023הכנסות לקבל והמחאות לגביה

288,380300,620מס ערך מוסף

265,830323,359צדדים קשורים

-,24-,654-,-52,-08



באור 4 - רכוש קבוע

סה"כ
מכונות
וציוד

קרקע
ובניינים

עלות

2,53-,498 -90,432 2,38-,026 יתרה לתחילת השנה

1 1 1 תוספות השנה

1 1 1 גריעות השנה

2,53-,498 -90,432 2,38-,026 יתרת סגירה

פחת שנצבר

4-6,209 -85,543 230,662 יתרה לתחילת השנה

65,233 -,339 63,494 תוספות השנה

1 1 1 גריעות השנה

48-,482 -83,326 294,-56 יתרת סגירה

2,090,0-6 3,-46 2,086,830 יתרה להפחתה

באור 5 - זכאים אחרים ויתרות זכות

5,643--00-,---עובדים

-26463,50,-6מוסדות בגין עובדים

96,352-02,520הוצאות לשלם

008,255,-008,255,-צדדים קשורים

-,233,33--,293,923

באור 6 - הלוואות לזמן ארוך בניכוי חלויות שוטפות

-309,524452,38הלוואות לזמן ארוך

)42,858-()42,860-(חלויות שוטפות

-66,664309,523

באור 7 - שטרי הון



באור 8 - התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד

44,623-04,333עתודה לפיצויים

44,623-04,333

באור 9 - הון המניות

באור 11 - עלות המכר

-888,33,-920,426,-שכר עבודה ונילוות

65,923238,689-עבודות חוץ וקבלני משנה

3--,32,3-5-54-קניות סחורה בארץ

382,802,-399,988,-עלויות אחרות

4,0-8,6524,-04,339



באור 11 - הוצאות הנהלה וכלליות

863,939850,3-4שכר עבודה ונילוות

24,486-4,386ביטוחים

2,9036,850-עמלות ובונוסים לסוכנים

33,309-80,445-שירותים מקצועיים

42,39339,065הוצאות אחזקה ותיקונים

32,90280,3-6אחזקת רכב והובלות

80-,8063-,63דמי שכירות וניהול נכסים

4,343-8,499מיסים ואגרות

65,23365,550פחת

2,3002,0-5השתלמות וספרות מקצועית

446,634-,2-פרסום וקידום מכירות

-6,662-5,64-כיבודים, מתנות, תרומות, קנסות

50-,23,68425הוצאות דואר ותקשורת

6,243863משרדיות

030,-552שונות נטו וביטולי יתרות

-,393,5-3-,330,338

באור 12 - הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

390,---8,60לתאגידים בנקאיים
)390,--()-8,60(הוצאות מימון

)8,60-()--,390(

באור 13 - מיסים על הכנסה

באור 14 - צדדים קשורים


