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  HAGAI   RUBIN,      C.P.A (ISR.)  רואה חשבון   ,גי   רוביןח

  YORAM ZOMPER, C.P.A (ISR.)  רואה חשבון ,ורם זומפרי

  YORAM RUBIN,      C.P.A (ISR.)   ואה חשבוןר , ורם רוביןי
  
  

  
  
  

  וח רואי חשבון המבקרים לחבריד
  )ר"ע (בטוח בישראלשכת סוכני ל

  
  
  
   2009 בדצמבר 31לימים ) הלשכה -להלן(שכת סוכני בטוח בישראל  ליקרנו את המאזנים המצורפים של ב
הדוחות על השינויים בנכסים נטו , ת הדוחות על הפעילותא, את המאזנים המאוחדים לאותם תאריכים ו2008- ו

דוחות . ל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכיםכל - ומאוחדים לשכהה של –תזרימי המזומנים  והדוחות על
אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה . כספיים אלה הינם באחריות הועד המרכזי והנהלת הלשכה

  . בהתבסס על ביקורתנו
  
דרך פעולתו (חשבון -נקבעו בתקנות רואישלרבות תקנים , רכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובליםע

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג - על. 1973 -ג "התשל, )חשבון- רואהשל 
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של . מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

י החשבונאות שיושמו ביקורת כוללת גם בחינה של כלל. ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים
ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ועד הפועל והנהלת הלשכה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 

  .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.  הכספיים בכללותה
  
ל הבחינות מכ, ן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובליםפל משקפים באו"הדוחות הכספיים הנ, דעתנול

את , ואת תוצאות פעולותיה 2008 -ו 2009 בדצמבר 31ימים לבמאוחד ואת מצבה הכספי של הלשכה , המהותיות
לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם  -הלשכה ובמאוחד ל ש-השינויים בנכסיה נטו ואת תזרימי המזומנים 

  .תאריכים
  
בהתאם לתקני חשבונאות של המוסד הישראלי , םהדוחות הכספיים מוצגים בערכים  מדווחי, 2מוסבר בבאור כ

  .לתקינה בחשבונאות
  

  
  
  
  

  'חגי רובין ושות                                                        
                                                        רואי חשבון מבקרים

  
  
  
  
  
  
  
  

  2010, מאיב 20 ,  ביבא- לת
  
  
  
  
  
  
  
  

 ואי חשבוןר ' רובין ושותגיח

HAGAI RUBIN & CO. C.P.A (Isr.)  
 Hamasger St. 18 Tel-Aviv 67776א   " ת18המסגר ' חר

  :FAX 03-6888178: קספ   :03-6888170PHONE: טלפון

    e-mail:   rubin@rubin.co.il:         דואר אלקטרוני
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  )ר"ע (כני בטוח בישראלשכת סול
    בדצמבר31ליום  אזניםמ

  
  

  לשכהה    אוחדמ      
                    
      2 0 0 9    2 0 0 8    2 0 0 9    2 0 0 8  
  ח מדווחים "שב    ח מדווחים "שב    יאורב  
                    
                    
                    כוש שוטףר
                    
  703,003    1,082,668    1,691,144    2,516,163    )3(  זומנים ושווי מזומניםמ
  3,303,113    4,385,245    5,328,881    6,682,603      יירות ערך סחיריםנ
  849,493    1,038,279    1,675,137    2,340,361    )4(   ויתרות חובה  אחריםייביםח

                    
  4,855,609    6,506,192    8,695,162    11,539,127      כ רכוש שוטף"סה
                    
                    
בות בשל סיום עודה בניכוי התחייי

  12,968    )5(   נטו-יחסי עובד מעביד 
  

-.-    -.-    -.-  
                    
                    
  3,667,854    4,386,849    -.-    -.-    )6(  שקעה בחברת בתה
                    
                    
                  )7(  כוש קבוער
                    
  2,506,269    2,527,817    3,614,831    3,866,850       לותע
  517,761    551,257    1,335,064    1,324,428      ת שנצבר פח-ניכוי ב
                    
      2,542,422    2,279,767    1,976,560    1,988,508  
                    
  10,511,971    12,869,601    10,974,929    14,094,517      כ נכסים"סה

                 
                  

  
  .םביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייה

  
  

  2010 ,מאיב 20              
       מוטי קינן                                 אבי ברוך                                                   אהוד כץ תאריך אישור                                                   
  ל"ר ועדת הכספים              מנכ"        נשיא                          יודוחות הכספיים                          ה
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  )ר"ע (שכת סוכני בטוח בישראלל
   בדצמבר31יום לאזנים מ

  
  
  

  לשכהה    אוחדמ      
                    
      2 0 0 9    2 0 0 8    2 0 0 9    2 0 0 8  
  ח מדווחים "שב    ח מדווחים "שב    יאורב  
                    
                    
                    וטפותתחייבויות שה

                    
  624,746    100,836    686,190    221,575    )8(  פקים ס
  1,064,286    1,578,758    1,402,868    2,684,521    )9(   ויתרות זכות  שוניםכאיםז

                    
  1,689,032    1,679,594    2,089,058    2,906,096      כ התחייבויות שוטפות"סה
                    
                    

  10,464    1,586    73,396    -.-    )5(  ת לזכויות עובדים בעת פרישהעתודו
                    
                    
                    
כסים נטו שלא קיימת לגביהם נ

                    הגבלה
                    
  3,156,110    4,825,012    3,156,110    4,825,012       יותשימוש לפעילול
  3,376,595    3,820,987    3,376,595    3,820,987       בחברת בת יותמוש לפעילוישל
  1,988,511    1,976,560    1,988,511    1,976,560      שמשו לרכוש קבועש
  291,259    565,862    291,259    565,862      שימשו לרכוש קבוע בחברת בת ש
                    
  8,812,475    11,188,421    8,812,475    11,188,421      כ נכסים נטו"סה 

                    
  10,511,971    12,869,601    10,974,929    14,094,517      ות ונכסים נטוכ התחייבוי"סה
                    
                    
                    
                    

  
  
  
  .ביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםה
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  )ר"ע (שכת סוכני בטוח בישראלל
   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום  וחות על הפעילויותד

  
  

  לשכהה    אוחדמ      
                    
      2009    2008    2 0 0 9    2 0 0 8  
  ח מדווחים "שב    ח מדווחים"שב    יאורב  
                    
                    

  4,532,985    4,672,592    9,050,118    9,556,891    )10(  מחזור הפעילויות
                    
  -.-    -.-    2,729,901    2,463,548    )11(  לות הפעילויותע
  4,339,893    3,549,504    6,107,213    5,284,232    )12(  הלה וכלליות הנ ,תפעול וצאותה
                    
      7,747,780    8,837,114    3,549,504    4,339,893  
                    
  193,092    1,123,088    213,004    1,809,111      טו לפני מימוןנ) הוצאות(כנסות ה
                    
  )78,613(    533,862    )242,553(    795,731      מימון נטו   ) הוצאות(כנסות ה
                    
  114,479    1,656,950    )29,549(    2,604,842       לאחר מימון  נטו)הוצאות(כנסות ה
                    

  -.-    -.-    -.-    13,073      הכנסות אחרות 
                    
נטו לפני מיסים על ) הוצאות(כנסות ה

  הכנסה 
    

2,617,915  
  

)29,549(  
  

1,656,950    114,479  
                    
  -.-    -.-    44,000    241,970      יסים על ההכנסה מ
                    
רגילות נטו של ) הוצאות(בהכנסות לק ח

   תאגידים המוצגים על בסיס שווי מאזני
    -.-    -.-    718,995    )188,028(  

                    
                    
  )73,549(    2,375,945    )73,549(    2,375,945      לשנה   ) גרעון(נטו כנסות ה
                    
                    
                    
                    
                    

  
  
  
  
  .אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיבה
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  )ר"ע (שכת סוכני בטוח בישראלל
  וחות על השינויים בנכסים נטוד

  
  
  

  

  ושימשל
  פעילותל

    )כולל חברת בת(

  שימשוש
  לרכוש קבוע

  כלהך ס    )כולל חברת בת(
  ח מדווחים"שב  
            

  8,886,025    2,353,633    6,532,392   2008 בינואר 1תרה ליום י
            
            :במהלך השנה) גריעות(וספות ת
            

  )73,549(    -.-    )73,549(  כנסות נטו לשנהה
            

  -.-    41,722    )41,722(  -עברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה ה
            ש קבועשימשו לרכוש

            
  -.-    )115,584(    115,584  כומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחתס

            
  8,812,476    2,279,771    6,532,705   2008 בדצמבר 31תרה ליום י

            
            :במהלך השנה) גריעות(וספות ת
            

  2,375,945    -.-    2,375,945  נטו לשנה כנסותה
            

  -.-    385,220    )385,220(  -לא קיימת לגביהם הגבלה עברת סכומים שה
            שימשו לרכוש קבועש

            
  -.-    )122,569(    122,569  ו לכיסוי הוצאות פחתרכומים שהועבס

            
2009 בדצמבר 31תרה ליום י

 
  8,645,999    2,542,422    11,188,421  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .מהדוחות הכספייםביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד ה



  

  7

  )ר"ע (שכת סוכני בטוח בישראלל
   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום  וחות על תזרימי המזומניםד

  
  לשכהה    אוחדמ      
                    
      2 0 0 9    2 0 0 8    2 0 0 9    2 0 0 8  
  ח מדווחים "שב    ח מדווחים "שב      
                    
                    
                    :זרימי מזומנים מפעילות שוטפת ת

                    
  )73,549(    2,375,945    )73,549(    2,375,945      כנסות נטו לשנהה

                  התאמות הדרושות להצגת את המזומנים    
  304,159    )1,974,732(    201,188    )1,178,778(    ) 'נספח א(מפעילות שוטפת     

                    
  230,610    401,213    127,639    1,197,167    לפעילות שוטפת) ששמשו(זומנים נטו שנבעו מ
                    
                    
                    :זרימי מזומנים מפעילות השקעה ת

  
      

    
  

  
      

  -.-    -.-    -.-    52,000      תמורה ממימוש רכוש קבוע
  )12,694(    )21,548(    )41,722(    )424,148(      כישת רכוש קבוער
                    

  )12,694(    )21,548(    )41,722(    )372,148(    עילות השקעהלפ) ששמשו(זומנים נטו שנבעו מ
                    
                    
  217,916    379,665    85,917    825,019    במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(ליה ע

                    
  485,087    703,003    1,605,227    1,691,144    ומנים לתחילת השנהזתרת מזומנים ושווי מי

                    
  703,003    1,082,668    1,691,144    2,516,163    נים לסוף השנהתרת מזומנים ושווי מזומי

                    
                    
                    

  
  

  
  
  
  
  

  
  .ביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםה
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  )ר"ע(שכת סוכני בטוח בישראל ל
   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום  דוחות על תזרימי מזומניםלספחים נ

  
  

  לשכהה    אוחדמ      
                    
      2 0 0 9    2 0 0 8    2 0 0 9    2 0 0 8  
   ח מדווחים"שב    ח מדווחים "שב      
                    
                    
   התאמות הדרושות כדי להציג את -ספח א נ
  :זרימי המזומנים מפעילות שוטפתת

  
  

          

                    
                :מזומנים שאינן כרוכות בתזרימי) הכנסות(וצאות ה

                    
  -.-    -.-    -.-    )13,073(      וח מימוש רכוש קבוערו
הוצאות של חברת ) בהכנסות(לק ח

  בת
    -.-  

  
 -.-    )718,995(    188,028  

  39,719    )1,082,132(    )106,328(    )1,353,722(      הפסד מניירות ערך סחירים) רווח(
  37,182    33,500    115,587    122,569      וצאות פחתה

בות בגין סיום יחסי עובד בהתחיי) קיטון(גידול 
       נטו-מעביד 

  )86,364(  
  

84,828    )8,878(    2,844  

      )1,330,590(    94,087    )1,776,505(    291,466  
                
                
                :ינויים בסעיפי רכוש והתחייבויותש

                    
  71,218    8,377    311,644    )798,302(  היבלקוחות והמחאות לגב ירידה) עליה(
  32,778    )200,820(    )104,307(    133,075  ירידה בחייבים ויתרות חובה) עליה(
  112,350    14,536    -.-    -.-  וטףש חשבון -חברת בת  ברידהי) עליה(
  )62,670(    224    54,588    197,627  עליה בזכאים ויתרות זכות) ירידה(
  )639,380(    )523,910(    )631,406(    )464,614(  עוןירהמחאות לפועליה בספקים ) ירידה(
  )145,367(    503,366    173,458    1,084,026  הכנסות מראשבליה ע) ירידה(

                    
      151,812    )196,023(    )198,227(    12,693  
                    
      )1,178,778(    )101,936(    )1,974,732(    304,159  
                    
                    
                    
                    
                    

  
  
  

  .ביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםה
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  )ר"ע(שכת סוכני בטוח בישראל ל
  2009 בדצמבר 31יום ליאורים לדוחות הכספיים ב

  
  ללי כ  - 1יאור ב
  

ל רשם העמותות ומספרה צרשמה כעמותה א נ")הלשכה:"להלן( שכת סוכני בטוח בישראל ל  .א
  .1980 –ם "תאגדה לפי חוק העמותות התשסההלשכה  , 580013365

  :טרות העמותהמ  .ב

  .ארגן את סוכני הביטוח במסגרת ארצית ובמסגרות מקומיות ולשמש ארגונם המייצגל .1

החברתיים והתרבותיים של חברי , צועייםקפעול למען קידום האינטרסים המל .2
  .האגודה

  .עמוד על משמר המקצוע ורמתול .3

 ליסוב גרוזנברג –ברת בת בבעלות מלאה ח הלשכה הוקמה לצורך ריכוז הפעילות הכלכלית של  .ג
  ").מ"ליסוב בע:"להלן(מ " בע18
  ".מ"בע) 1993(ליסוב סוכנויות לביטוח "מ חברה בת בבעלות מלאה "וב בעיסחברת לל

  
   יקרי המדיניות החשבונאיתע  - 2יאור ב
  

 רים" כספי על ידי מלכחיווד  .א
  

וסח המשולב של דוחות הכספיים מוצגים בהתאם להוראות הנה
 5'  של לשכת רואי חשבון בישראל ותקן חשבונאות מס69גילוי דעת 

של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל בדבר כללי חשבונאות ודיווח 
  .כספי על ידי מלכרים

  

  קרונות לאיחוד דוחות כספייםע  .ב
  
ם ע שכת סוכני ביטוח לישראללדוחות הכספיים המאוחדים כוללים איחוד מלא של דוחות ה

לחברת הבת שלה בוטלו באופן  לשכההיתרות ועסקאות הדדיות מהותיות בין . חברת הבת שלה
  .מלא

  

  
  בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים   .ג

  

בהתאם להוראות תקן , החברה עורכת ומציגה את דוחותיה הכספיים בסכומים מדווחים  .א
, תקינה בדבר הפסקת ההתאמה של הדוחות הכספיים של המוסד ל12חשבונאות מספר 

  .) מועד המעבר-להלן  (2004 בינואר 1החל מיום , אשר קבע כללי מעבר לדיווח נומינלי 
  

 )לרבות פחת והפחתות בגינם(הסכומים המתייחסים לנכסים לא כספיים , בהתאם לכך
 לע(מבוססים על הנתונים המותאמים לאינפלציה , שמקורם לפני מועד המעבר, ופריטי ההון

 מועד שלאחר בתקופה שמקורם הסכומים כל .רבעב שדווחו כפי )2003 דצמבר מדד בסיס
  .נומינליים בערכים הכספיים בדוחות כלולים המעבר

 

 אלא, עדכני כלכלי שווי או מימוש שווי בהכרח מייצגים אינם כספיים הלא הנכסים סכומי  .ב
 . נכסיםאותם של המדווחים הסכומים את רק

 
 .מדווחים בסכומים עלות ומשמעות אלה כספיים בדוחות עלות המונח  .ג

  

  וש באומדניםשימ  .ד
  

כנת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים דורשת מההנהלה שימוש באומדנים ה
ועל הגילוי המתייחס , והערכות  המשפיעות על הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות

יובהר . ת הדיווח והתחייבויות תלויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות בתקופוםלנכסי
  . שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה
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  )ר"ע(שכת סוכני בטוח בישראל ל
  2009 בדצמבר 31יום ליאורים לדוחות הכספיים ב

  
  

  )המשך (יקרי המדיניות החשבונאיתע  - 2יאור ב
  
 
  סיס ההכרה בהכנסות והוצאותב  .ד

  
  .  על בסיס צבירההכנסות וההוצאות נכללות בדוחות הכספייםה
  

  

  זומנים ושווי מזומניםמ  .ה
  

דונות בבנקים שהתקופה עד למועד פדיונם במועד ההשקעה בהם יקהמזומנים כוללים פ וויש
  .לא עלתה על שלושה חודשים

  

  בתשקעה בחברה ה  .ו
  

שמטרותיה העיקריות הן לרכז , 100%בשליטה של , מ"ליסוב בע,  הוקמה חברת בת1989שנת ב
  .כלית של לשכת סוכני הבטוחאת  הפעילות הכל

  
  .רשמת בספרי הלשכה על בסיס שיטת השווי המאזני נמ"עיסוב בבלהשקעה ה
  
  

  יירות ערך סחיריםנ  .ז
  

. יירות ערך סחירים המוחזקים מוצגים על בסיס שווי המימוש בבורסה לתאריך המאזןנ
  . במלואםדהשינויים בערכם של ניירות הערך נזקפים לדוח רווח והפס

  
  

  בועכוש קר  .ח
    

  .2006ערכת שווי משנת א אשר מוצג בהתאם לה"למעט נכס בת, נכסים מוצגים לפי העלותה
  

  .וש המשוער של הנכסיםימפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה על בסיס משך השה  .א
  

  :תיים הינםנשעורי הפחת הש      
  

      %     
  

    6-20  הוט וציוד משרדיר
    33    חשביםמ
     15    לי רכבכ

  

לפי הקצר מבין תקופת , מושכר מופחתים לפי שיטת הפחת השווהיפורים בש  .ב
  ). 10%בעיקר (השכירות הכוללת אופציה לבין תקופת השימוש המשוערת 

  
  

  
  



  

  11

  
  )ר"ע(שכת סוכני בטוח בישראל ל

  2009 בדצמבר 31יאורים לדוחות הכספיים ליום ב
  

  לשכהה    אוחדמ      

  בדצמבר 31      
  

    בדצמבר 31
31 

  בדצמבר
  ברבדצמ 31  

      2 0 0 9    2 0 0 8    2 0 0 9    2 0 0 8  
  ח מדווחים "שב    ח מדווחים "שב      
                    
                 זומנים ושווי מזומניםמ  - 3יאור ב
                    

  147,647    151,007    165,972    219,818  מזומנים בקופה ובבנקים      
  555,356    931,661    1,525,172    2,296,345      דונות לזמן קצרפיק

                    
      2,516,163    1,691,144    1,082,668    703,003  
                    
                  ייבים אחרים ויתרות חובהח   - 4יאור ב
                    

  50,000    30,000    50,000    30,000   עבור דמי חבר-חברים     
  -.-    -.-    136,851    565,708  לקוחות    
  3,654    -.-    -.-    -.-  חברה בת חשבון שוטף    
  678,884    670,504    1,000,849    1,370,295  ות לגביה המחא    
  50,724    -.-    51,577    83  מקדמות לספקים    
  5,172    -.-    6,172    36,500  עובדים    

  -.-    -.-    100,000    -.-                          הכנסות לקבל
  -.-    -.-    259,286    -.-  מס הכנסה     
  61,059    337,775    70,402    337,775  חייבים שונים    

                    
      2,340,361    1,675,137    1,038,279    849,493  
                    
               עתודות לזכויות עובדים בעת פרישה       - 5יאור ב

                :רכבה  .א
                           התחייבות בשל סיום יחסי עובד    

  61,424    28,179    161,371    59,414                           מעביד
   יעודה שהופקדה–                         בניכוי 

  72,382    87,975    26,593    50,960  
                           התחייבות בשל סיום יחסי עובד    

                           מעביד
-.-  

  73,396    1,586    10,464  
     עודף יעודה על התחייבות בשל     
  -.-    -.-    -.-    12,968  ם יחסי עובד מעביד    סיו    

                
  

  .וחים שנצברו לתאריך הדוחות הכספייםויעודה מופקדת בקופת פיצויים וכוללת רה  .ב
  

לעובדיה בשל יחסי עובד מעביד בניכוי התחייבות התחייבות משקפת את מלוא התחייבות ה  .ג
 . המכוסה במסגרת פוליסות ביטוח מנהלים
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  )ר"ע(ח בישראל שכת סוכני בטול

  2009 בדצמבר 31יאורים לדוחות הכספיים ליום ב
  

  לשכהה    אוחדמ      
  בדצמבר 31    בדצמבר 31    בדצמבר 31    בדצמבר 31      

      2 0 0 9    2 0 0 8    2 0 0 9    2 0 0 8  
  ח מדווחים"שב    ח מדווחים "שב      
                    
                    
                    בתה קעה בחברהש  - 6יאור ב
                    

  3,349    3,349    -.-    -.-      לותע    
  רווחים בלתי מחולקים שנצברו מאז     
  קמתהה    

-.-  
  

-.-    
4,383,500  

  
3,664,505  

                    
      -.-    -.-    4,386,849    3,667,854  
                    
                    
                    
                    כוש קבוע ר   - 7יאור ב
                    

                    : ל ו ת ע  
                    

  מועדונים ' ש חב"רשום ע(א "מעון ת    
  1,150,000   (*))מ"בע

  
1,150,000  

  
1,150,000  

  
1,150,000  

  705,741    705,741    705,741    705,741  ( "        "               "               ) עון חיפה מ    
  -.-    -.-    172,054    195,500  כלי רכב    
  562,873    584,421    1,352,823    1,581,396  ירהוט וציוד משרד    
  87,655    87,655    234,213    234,213  שפורים במושכר    

                    
      3,866,850    3,614,831    2,527,817    2,506,269  
                    

                    חת נצברפ
                    

  -.-    -.-    130,976    26,814      כלי רכב    
  440,237    467,809    1,029,799    1,104,733      הוט וציוד משרדיר    
  77,524    83,448    174,289    192,881      יפורים במושכרש    

                    
      1,324,428    1,335,060    551,257    517,761  
                    
                    

                    .' ח2ראה באור (*) 
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  )ר"ע(שכת סוכני בטוח בישראל ל
  2009 בדצמבר 31יאורים לדוחות הכספיים ליום ב

  
  לשכהה    חדאומ      

  ברמ בדצ31    בדצמבר 31    בדצמבר 31    בדצמבר 31      
      2 0 0 9    2 0 0 8    2 0 0 9    2 0 0 8  
  ח מדווחים"שב    ח מדווחים "שב      
                    
                    פקים ס  - 8אור ב
                    

  31,888    9,666    40,736    51,332      פקיםס     
  88,055    40,305    113,425    81,192      וצאות לשלםה     
  504,803    50,865    532,029    89,051      עוןירמחאות לפה     

                    
      221,575    686,190    100,836    624,746  
                    
                  כאים שונים ויתרות זכותז   - 9יאור ב

                    
  -.-    10,882    -.-    -.-     חשבון שוטף–ברה בת  ח    
  7,434    9,709    40,589    121,255      וסדותמ     
  36,226    36,226    36,226    36,226  רנות ק     
  -.-    -.-    192,256    229,104      פרשה לחופשהה     
  938,301    1,441,667    1,038,301    2,122,327       הכנסות מראש    
  -.-    -.-    -.-    8,111       מס הכנסה חברה    
  82,325    80,274    95,496    167,498      כאים שוניםז     

                    
      2,684,521    1,402,868    1,578,758    1,064,286  
                    
                    כנסותה - 10יאור ב
                    

  3,146,841    3,369,168    3,146,841    3,369,168    דמי חבר    
  44,748    98,320    44,748    98,320    שכר דירה    
  1,341,396    1,205,104    1,699,413    1,205,104    הכנסות שונות     

                  

                  :כנסות מפעילויותה    
  -.-    -.-    1,663,050    1,524,618    ונגרסים וימי עיוןק      
  -.-    -.-    91,280    78,237    יומנים וספרים      
  -.-    -.-    1,579,824    1,576,180    רכז הדרכה והשתלמויות מ      
  -.-    -.-    824,962    1,705,264    ביטוחיםלדמי טיפול       

                    
      9,556,891    9,050,118    4,672,592    4,532,985  
                    
                    לות הפעילויותע - 11יאור ב
                    

  -.-    -.-    950,654    837,937    רגון קונגרסים וימי עיוןא     
  -.-    -.-    73,122    79,001    דפסת והפצת יומני סוכן וספרי בטוחה     
  -.-    -.-    1,446,745    1,454,970    מויות חזקת מרכז הדרכה והשתלה     
  -.-    -.-    259,380    91,640     דמי טיפול לביטוחים    

                    
    2,463,548    2,729,901    -.-    -.-  
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  )ר"ע(שכת סוכני בטוח בישראל ל
  2009 בדצמבר 31יאורים לדוחות הכספיים ליום ב

  
  לשכהה    אוחדמ      
  בדצמבר 31    צמברבד 31    בדצמבר 31    בדצמבר 31      
      2 0 0 9    2 0 0 8    2 0 0 9    2 0 0 8  
  ח מדווחים"שב    ח מדווחים "שב      
                    
                    
                   הנהלה וכלליות תפעול וצאותה  - 12אור ב
                    
                  
  753,415    709,298    1,961,364    1,803,148    שכורת ונלוות לשכרמ
  117,916    93,227    375,903    370,305    תיקונים וביטוח, חזקהה
  9,492    12,144    9,492    12,144    ל"סיעות לחונ
  60,978    68,030    99,628    108,997    ואר וטלפוןד
  60,406    62,788    112,115    118,061    ח ומחשב והוצאות "הנה, רכי משרדצ
  165,462    64,926    165,462    64,926    יםיפאר ודמי חבר לארגונים מקצועיב
  54,007    108,893    54,007    108,893    וש חברותידח
  543,314    457,966    543,314    457,966    חזקת סניפיםה
  22,113    16,964    74,722    78,748    נסיעות ושליחויות, חניות, חזקת רכבה
  33,111    25,475    33,111    25,475    מחקרים והשתלמויות, דרכהה
  142,210    114,556    142,210    114,556    עודפותוי במקור והוצאות יכנ, יסים עירונייםמ
  37,182    33,500    67,346    71,498    וצאות פחתה
  40,465    29,255    73,597    73,029    מתנות ותרומות, כיבודים, שלא
  1,433,826    843,133    1,434,458    843,133    חסי ציבור ירסום ופ
  221,963    307,656    221,963    307,656    סיפה כללית שנתיתא
  459,131    403,336    553,619    527,340    ח ויעוץ כלכלי ומשפטי"בקורת רו,  שפטיותמ
  184,484    197,313    184,484    197,313    כר דירהש
  418    1,044    418    1,044    וצאות שונותה
                  
  4,339,893    3,549,504    6,107,213    5,284,232    כ הוצאות מכירה הנהלה וכלליות"הס
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


