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2016 באפריל 10 
לכבוד

חברי העמותה
אגוד הגול� בישראל (ע"ר)

141ת.ד.  
38900קיסריה   

א.נ.,

.2015 בדצמבר 31ביקרנו את חשבונות העמותה אגוד הגול� בישראל (ע"ר) ליו/  
הננו ממציאי/  בזאת את הדוחות הכספיי/ בצרו� חוות הדעת כדלקמ6:

ד�

2דוח רואי החשבו6 המבקרי/ לחברי העמותה

4�20143 ו�2015 בדצמבר 31מאזני/ ליו/  

20145 ו�2015 בדצמבר 31דוחות על הפעילויות לשני/ שהסתיימו ביו/  

6דוח על השינויי/ בנכסי/ נטו

8�7דוחות על תזרימי המזומני/

16�9באורי/ לדוחות הכספיי/

בכבוד רב,

פלג  ושות'
רואי חשבו"
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דוח רואי החשבו" המבקרי# 
לחברי העמותה של 

אגוד הגול� בישראל (ע"ר) 

2015  בדצמבר  31ביקרנו את   המאזני/   המצורפי/   של   אגוד  הגול�  בישראל  (ע"ר)  (להל6  �  העמותה)  לימי/  
� ואת   דוחות  על  הפעילויות,  הדוחות  על  השינויי/  בנכסי/  נטו  והדוחות  על  תזרימי המזומני/ לכל  אחת2014ו

מהשני/ שהסתיימו   באות/   תאריכי/.   דוחות   כספיי/   אלה   הינ/  באחריות  הוועד  וההנהלה  של    העמותה.
אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיי/ אלה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את   ביקורתנו   בהתא/  לתקני  ביקורת  מקובלי/  בישראל,  לרבות  תקני/  שנקבעו  בתקנות  רואי    חשבו6
�.  על  פי  תקני/  אלה  נדרש  מאיתנו  לתכנ6  את   הביקורת ולבצעה1973(דר8 פעולתו  של  רואה  חשבו6),  התשל"ג

במטרה להשיג  מידה  סבירה  של  ביטחו6  שאי6  בדוחות  הכספיי/  הצגה  מוטעית  מהותית. ביקורת כוללת בדיקה
מידגמית של   ראיות   התומכות   בסכומי/   ובמידע   שבדוחות   הכספיי/.      ביקורת  כוללת  ג/  בחינה  של  כללי
החשבונאות שיושמו   ושל   האומדני/   המשמעותיי/   שנעשו  על  ידי    הוועד  וההנהלה  של  העמותה  וכ6  הערכת
נאותות ההצגה   בדוחות   הכספיי/   בכללותה.   אנו   סבורי/      שביקורתנו   מספקת   בסיס  נאות  לחוות  דעתנו.

הדוחות הכספיי/   הנ"ל   ערוכי/   בערכי/   נומינליי/.      מידע   בדבר   סכומי/  מדווחי/  כאמור  בתקני  המוסד
הישראלי לתקינה בחשבונאות, לא נכלל בדוחות כספיי/ אלה.

לדעתנו, פרט  לאי�הכללת  המידע  הנזכר  בפיסקה  הקודמת,  הדוחות    הכספיי/  הנ"ל משקפי/ באופ6 נאות , מכל
 ואת תוצאות פעולותיה,2014 ו�2015 בדצמבר 31הבחינות  המהותיות,  את  מצבה  הכספי  של    העמותה    לימי/   

השינויי/ בנכסי/   נטו  ותזרימי    המזומני/    שלה    לכל    אחת  מהשני/  שהסתיימו  באות/    תאריכי/ בהתא/
).Israeli GAAPלכללי חשבונאות מקובלי/ בישראל (

פלג  ושות'
רואי חשבו"

כפר תבור,
2016 באפריל 10

$2$



אגוד הגול� בישראל (ע"ר)
מ א ז נ י #

   ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו #   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5   1   0   24   1   0   2

ש"חש"חב א ו ר 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

רכוש שוט� 

3 87,593210,867מזומני/ ושווי מזומני/

4 48,393–השקעות לזמ6 קצר

5 34,03134,581חייבי/ ויתרות חובה
––––––––––––––––––

121,624293,841סה"כ רכוש שוט�
��������������������������

6 101,685101,896רכוש קבוע 
��������������������������

––––––––––––––––––

223,309395,737סה"כ נכסי/
==============

הבאורי/ לדוחות הכספיי/ מהווי/ חלק בלתי נפרד מה/.

_________________

יו"ר ועד
_________________

חבר ועד

$3$



אגוד הגול� בישראל (ע"ר)
מ א ז נ י #

   ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו #   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5   1   0   24   1   0   2

ש"חש"חב א ו ר 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

התחייבויות שוטפות 

7 19,962100,905ספקי/ ונותני שירותי/

8 20,46063,544זכאי/ ויתרות זכות
––––––––––––––––––

40,422164,449סה"כ התחייבויות שוטפות
��������������������������
––––––––––––––––––

40,422164,449סה"כ התחייבויות 
��������������������������

נכסי# נטו 

נכסי/ נטו שלא קיימת לגביה/ הגבלה:
נכסי/ נטו לשימוש לפעילויות:
81,202129,392שלא יועדו ע"י מוסדות המלכ"ר

101,685101,896ששימשו לרכוש קבוע
––––––––––––––––––

182,887231,288סה"כ נכסי/ נטו
��������������������������

––––––––––––––––––

223,309395,737סה"כ התחייבויות ונכסי/ נטו
==============

תארי8 אישור הדוחות הכספיי/: 
2016 באפריל 10

הבאורי/ לדוחות הכספיי/ מהווי/ חלק בלתי נפרד מה/.

_________________

יו"ר ועד
_________________

חבר ועד

$4$



אגוד הגול� בישראל (ע"ר)
דוחות על הפעילויות

לשנה שהסתיימה
   ב ד צ מ ב ר3 1ב י ו #   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5   1   0   24   1   0   2

ש"חש"חב א ו ר 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

מחזור הפעילויות:

9 188,828319,987תרומות וחסויות ממקורות חיצוניי/

10 163,199167,496הקצבות ותמיכות

11 184,030175,798דמי חבר והשתתפות בתחרויות
–––––––––––––––––––––––

536,057663,281סה"כ מחזור הפעילויות
����������������������������������

עלות הפעילויות:

12 1,4187,881בית ספר לגול�, הדרכה והשתלמות

13 395,103726,671תחרויות והוצאות אחרות

14 87,740125,952תמיכה בספורטאי/ מצטייני/

17,9118,773פחת
–––––––––––––––––––––––

)869,277()502,172(סה"כ עלות הפעילויות
����������������������������������
–––––––––––––––––––––––

)205,996(33,885הכנסות (הוצאות) נטו מפעילויות

15 70,01577,561הוצאות הנהלה וכלליות
–––––––––––––––––––––––

)283,557()36,130(הוצאות  נטו לפני מימו"

16 )5,791()12,270(הוצאות  מימו6, נטו
–––––––––––––––––––––––

)289,348()48,400(הוצאות  נטו אחרי מימו"
===================

הבאורי/ לדוחות הכספיי/ מהווי/ חלק בלתי נפרד מה/.

$5$



אגוד הגול� בישראל (ע"ר)
2015 בדצמבר 31דוח על השינויי# בנכסי# נטו לשנה שהסתיימה ביו# 

נכסי#נכסי#
נטונטו

ששימשולשימוש
ס. הכלס. הכללר.קבועפעילויות

–––––––––––––––––––––––––––––

ש"חש"חש"ח
–––––––––––––––––––––––––––––

2014503,35617,280520,636 בינואר 1יתרה ליו/ 

–98,450)98,450(העברת סכומי/ לגביה/ אי6 הגבלה

–)13,835(13,835העברת סכומי/ לכסוי פחת השנה

)289,349()289,349(גרעו6 השנה

–––––––––––––––––––––––––––––

2014129,392101,895231,287 בדצמבר 31יתרה ליו/ 

–17,700)17,700(העברת סכומי/ לגביה/ אי6 הגבלה

–)17,910(17,910העברת סכומי/ לכסוי פחת השנה

)48,400()48,400(גרעו6 השנה

–––––––––––––––––––––––––––––

201581,202101,685182,887 בדצמבר 31יתרה ליו/ 
========================

הבאורי/ לדוחות הכספיי/ מהווי/ חלק בלתי נפרד מה/.

$6$



אגוד הגול� בישראל (ע"ר)
דוחות על תזרימי המזומני#

לשנה שהסתיימה
   ב ד צ מ ב ר3 1ב י ו #   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5   1   0   24   1   0   2

ש"חש"ח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

תזרימי מזומני# מפעילות שוטפת 

)289,348()48,400(גרעו6 בשנת הדוח

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומני/
115,350)106,153(ושווי מזומני/ מפעילות שוטפת, נספח א'

––––––––––––––––
)173,998()154,553(מזומני/ נטו ששימשו לפעילות שוטפת

��������������������������
תזרימי מזומני# מפעילות השקעה 

48,979172,888משיכת פקדונות בתאגידי/ בנקאיי/

)53,030()17,700(רכישת רכוש קבוע

––––––––––––––––
31,279119,858מזומני/ נטו שנבעו מפעילות השקעה

��������������������������
––––––––––––––––

)54,140()123,274(ירידה במזומני/ ושווי מזומני/

210,867265,007יתרת מזומני/ ושווי מזומני/ לתחילת השנה
––––––––––––––––

87,593210,867יתרת מזומני/ ושווי מזומני/ לסו� השנה
==============

הבאורי/ לדוחות הכספיי/ מהווי/ חלק בלתי נפרד מה/.

$7$



אגוד הגול� בישראל (ע"ר)
דוחות על תזרימי המזומני#

לשנה שהסתיימה
   ב ד צ מ ב ר3 1ב י ו #   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5   1   0   24   1   0   2

ש"חש"ח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

נספח א' 
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומני# 

ושווי מזומני# מפעילות שוטפת 

הכנסות והוצאות שאינ" כרוכות בתזרימי מזומני#:

587)587((עליית) ירידת  ער8 פקדונות בתאגידי/ בנקאיי/

17,91113,835פחת והפחתות

שינויי# בסעיפי רכוש והתחייבויות:

55032,733ירידה  בחייבי/  ויתרות חובה

38,681)80,943((ירידה) עלייה  בספקי/ ונותני שירותי/

29,514)43,084((ירידה) עלייה  בזכאי/ ויתרות זכות

––––––––––––––––
)106,153(115,350

==============

הבאורי/ לדוחות הכספיי/ מהווי/ חלק בלתי נפרד מה/.

$8$



אגוד הגול� בישראל (ע"ר)
באורי# לדוחות הכספיי#

 $ כללי 1באור   

 ונרש/ כעמותה על פי חוק העמותות1984 לאוקטובר 31. "אגוד הגול� בישראל (ע"ר)" נוסד ביו/ 1
� .1980התשמ"ח

. האגוד מונה שני מועדוני חברי/ (בקיסריה ובגעש).2

. מוסדות   העמותה  פועלי/  במבני/  ובמתקני/  שהועמדו  לרשות/  על  ידי החברה לפיתוח קיסריה ומועדו6 גול�3
געש.

 $ עיקרי המדיניות החשבונאית 2באור   

הדוח הכספי   נער8  לפי  עקרונות  חשבונאיי/  מקובלי/  הנהוגי/  בתאגידי/ שאי6 מטרת/ הפקת רווחי/, בהתא/
 של המוסד הישראלי לתקינה5  של  לשכת  רואי  החשבו6 בישראל ובתק6 מס' 69לכללי/ שנקבעו  בגילוי  דעת  מס'  

בחשבונאות, כדלקמ6 :

. ריהוט,   ציוד    והשקעות  במבנה  נרשמי/  לפי  העלות בניכוי פחת שנצבר. הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה1
על בסיס מש8 השימוש המשוער בנכסי/.

. הכנסות והוצאות, נכסי/ והתחייבויות והשינויי/ בנכסי/ נטו, נרשמו על בסיס צבירה.2

. יתרות במטבע זר הוצגו לפי שער החליפי6 היציג ליו/ המאז3.6

שער החליפי"שער החליפי"שער החליפי"
 ליש"ט1היציג ל$  יורו1היציג ל$  דולר1היציג ל$ 

 בדצמבר 31ליו#   בדצמבר 31ליו#   בדצמבר 31ליו#  
בש"ח בש"ח בש"ח 

20143.8894.72466.0636

20153.90204.24685.7840

. "נכסי/   נטו",  משקפי/  את  ההפרש  בי6  הנכסי/    לבי6  ההתחייבויות    של  העמותה     תו8 אבחנה  בי6  עוד�4
(גרעו6) מפעילויות   לבי6    עוד�  ששימש  לרכישת  רכוש  קבוע.  במידה  ותוטל  הגבלה  על  שימוש בחלק מ"הנכסי/

נטו", תצויי6 עובדה זו בדוחות הכספיי/.

$9$



אגוד הגול� בישראל (ע"ר)
באורי# לדוחות הכספיי#

 $ מזומני# ושווי מזומני# 3באור   

   ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו #   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5   1   0   24   1   0   2

ש"חש"ח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

4,8892,572מזומני/ � בקופה
3,130132,766מזומני/ בתאגידי/ בנקאיי/

79,57454,442מזומני/ בתאגידי/ בנקאיי/�מט"ח
21,087–פקדונות בתאגידי/ בנקאיי/�מט"ח

––––––––––––––––

87,593210,867
=============

 $ השקעות לזמ" קצר 4באור   

   ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו #   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5   1   0   24   1   0   2

ש"חש"ח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

48,393–פקדונות בתאגידי/ בנקאיי/
============

 $ חייבי# ויתרות חובה 5באור   

   ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו #   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5   1   0   24   1   0   2

ש"חש"ח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

10,01412,984המחאות לגביה
1,6111,611האוצר � מס הכנסה

6,480–החברה לפיתוח קיסריה בע"מ
–17,906מועדו6 הגול� געש

2,10010,767הכנסות לקבל
1,000600ישראכרט

200–אמריק6 אקספרס
1,4001,939לאומי קארד

––––––––––––––

34,03134,581
============

$10$



אגוד הגול� בישראל (ע"ר)
באורי# לדוחות הכספיי#

 $ רכוש קבוע 6באור   

מחשבי#
ס. הכלותקשורתציוד

–––––––––––––––––––––––––––

ש"חש"חש"ח
–––––––––––––––––––––––––––

עלות
116,43230,001146,433יתרה לתחילת השנה

17,70017,700–תוספות השנה
–––––––––––––––––––––––––––

2015116,43247,701164,133 בדצמבר 31עלות ליו/ 
���������������������������������������

פחת שנצבר
32,77711,76144,538יתרה לתחילת השנה

7,75310,15717,910פחת השנה
–––––––––––––––––––––––––––

201540,53021,91862,448 בדצמבר 31פחת שנצבר ליו/ 
���������������������������������������

–––––––––––––––––––––––––––

201575,90225,783101,685 בדצמבר 31עלות מופחתת ליו/ 
=====================

201483,65418,242101,896 בדצמבר 31עלות מופחתת ליו# 
=====================

                                                                      �10         15�10שיעורי הפחת (%)�33

  נהגה  העמותה  להפחית  את  מלוא  ער8  הרכוש  בשנה  בה  נרכש. סכו/ ההפחתה נזק� לקר6 רכוש1996עד לשנת  
 לעיל.2  ואיל8  נרשמות  ההשקעות  ברכוש קבוע וההפחתה בגינ6 בשיטה המפורטת בבאור מספר 1997קבוע. משנת  

 $ ספקי# ונותני שירותי# 7באור   

   ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו #   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5   1   0   24   1   0   2

ש"חש"ח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

2,61711,486חשבונות פתוחי/
17,34589,419המחאות לפרעו6

––––––––––––––––

19,962100,905
=============

$11$



אגוד הגול� בישראל (ע"ר)
באורי# לדוחות הכספיי#

 $ זכאי# ויתרות זכות 8באור   

   ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו #   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5   1   0   24   1   0   2

ש"חש"ח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

20,46063,544הוצאות לשל/
============

$12$



אגוד הגול� בישראל (ע"ר)
באורי# לדוחות הכספיי#

 $ תרומות וחסויות ממקורות חיצוניי# 9באור  

לשנה שהסתיימה
   ב ד צ מ ב ר3 1ב י ו #   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5   1   0   24   1   0   2

ש"חש"ח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

תרומות מחו"ל 
R&A59,751129,847

71,593111,240מועדוני/ תאומי/
24,56339,560קר6 לספורטאי/ מצטייני/

––––––––––––––––––

155,907280,647
��������������������������

תרומות באר2 
–3,221שוני/

29,70039,340קר6 לספורטאי/ מצטייני/
––––––––––––––––––

32,92139,340
��������������������������

––––––––––––––––––

188,828319,987
==============

 $ הקצבות ותמיכות 10באור   

לשנה שהסתיימה
   ב ד צ מ ב ר3 1ב י ו #   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5   1   0   24   1   0   2

ש"חש"ח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

108,051141,835המועצה להסדר ההימורי/ בספורט
23,17117,548משרד התרבות והספורט

20,0008,113הוועד האולימפי
–11,977היחידה לספורט הישגי

––––––––––––––––––

163,199167,496
==============

$13$



אגוד הגול� בישראל (ע"ר)
באורי# לדוחות הכספיי#

 $ דמי חבר והשתתפות בתחרויות 11באור   

לשנה שהסתיימה
   ב ד צ מ ב ר3 1ב י ו #   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5   1   0   24   1   0   2

ש"חש"ח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

122,739114,478דמי חבר
61,29161,320השתתפות בתחרויות

––––––––––––––––––

184,030175,798
==============

 $ בית ספר לגול�, הדרכה והשתלמות 12באור   

לשנה שהסתיימה
   ב ד צ מ ב ר3 1ב י ו #   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5   1   0   24   1   0   2

ש"חש"ח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1,4187,881הדרכה ואימו6
==========

$14$



אגוד הגול� בישראל (ע"ר)
באורי# לדוחות הכספיי#

 $ תחרויות והוצאות אחרות 13באור   

לשנה שהסתיימה
   ב ד צ מ ב ר3 1ב י ו #   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5   1   0   24   1   0   2

ש"חש"ח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

199,842199,173תחרויות נוער ובגרי/
45,78445,870ביטוחי/
7,094277,490נסיעות

20,00030,000שרותי רישו/ וניהול
43,74650,000תקשורת ויחסי ציבור

67,183113,162מועדוני/ תאומי/
11,45410,976אגרות ודמי חבר

––––––––––––––––––

395,103726,671
==============

 $ תמיכה בספורטאי# מצטייני# 14באור   

לשנה שהסתיימה
   ב ד צ מ ב ר3 1ב י ו #   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5   1   0   24   1   0   2

ש"חש"ח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

43,250125,952תמיכה בספורטאי/ מצטייני/
–44,490תמיכה מקר6 ספורטאי/ מצטייני/

––––––––––––––––

87,740125,952
=============

$15$



אגוד הגול� בישראל (ע"ר)
באורי# לדוחות הכספיי#

 $ הוצאות הנהלה וכלליות 15באור   

לשנה שהסתיימה
   ב ד צ מ ב ר3 1ב י ו #   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5   1   0   24   1   0   2

ש"חש"ח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

2,40918,095משרדיות ותקשורת
3,6003,600ביטוחי/

1,3141,316אגרות ודמי חבר
20,00030,000שרותי משרד ומזכירות

16,74413,606כנסי/, השתלמויות וספרות מקצועית
23,37023,370הנהלת חשבונות וביקורת

2,3984,624כיבודי/
5,062–פחת

180598נסיעות
)22,710(–הפרשה לחובות מסופקי/

––––––––––––––

70,01577,561
============

 $ הוצאות  מימו", נטו 16באור   

לשנה שהסתיימה
   ב ד צ מ ב ר3 1ב י ו #   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5   1   0   24   1   0   2

ש"חש"ח
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

הוצאות מימו" 
1,501256ריבית ועמלות תאגידי/ בנקאיי/

3,1186,805עמלות חברות כרטיסי אשראי
–––––––––––––

)4,619()7,061(
��������������������

הכנסות מימו" 
19–ריבית פקדונות בתאגידי/ בנקאיי/

1,251)7,651(הפרשי שער
–––––––––––––

)7,651(1,270
��������������������

–––––––––––––

)12,270()5,791(
===========

$16$




