
טופס אימות הכנסות 

החברה (כולל שם חוקי), מגישה מועמדות לדירוג "החברות הצומחות ביותר בישראל 2022": 

: שם החברה

כעת יש לציין את הכנסות הנטו השנתיות של החברה בשנים החוקיות  2017 ו - 2020. 

לתשומת לבך:

יש לציין רק את הכנסות הנטו המותאמות להחזרות, לא כולל מס ערך מוסף ושמקורן בפעילות עסקית   
בלבד (לא כולל הכנסות תפעוליות אחרות) כפי שצוין בדו"ח החברה.

שנת את   במידה ושנת הכספים אינה חופפת לשנה החוקית, יש לציין את התקופה המקבילה. יש לציין
הכספים שנופלת בעיקר על השנים הקלנדריות 2017 ו - 2020. לדוגמא, אם השנה החוקית של החברה 

שלך מתחילה ב – 01/04/2020 ומסתיימת ב – 31/03/2021, שנה זו נופלת בעיקר על שנת 2020, 
ומכך יש לציין הכנסות בטווח זמן זה תחת שנת 2020.

הכנסה בשנת 2017: 

הכנסה בשנת 2020: 

מטבע: 

 – 
:  שנת כספים 2017

(טווח תאריכים):

 – 
 :  שנת כספים 2020

(טווח תאריכים):

חלק א'
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טופס אימות הכנסות
חלק ב'

לתשומת לבך: על הטופס להיות חתום על ידי המנכ"ל/מנהל הכספים/סמנכ"ל הכספים או על ידי חבר בסגל 
המנהלי של החברה שלך.

 איש קשר
לאימות הנתונים:  

מין/לשון פנייה: 

תפקיד: 

כתובת דוא"ל: 

מספר טלפון: 

הריני מאשר/ת בזאת את דיוק נתוני הכנסות הנטו המצוינות לעיל ומסכים/ה לפרסום מידע זה בדירוג 
"החברות הצומחות ביותר בישראל 2022".

:

:

חתימה

 מקום / תאריך
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  STATISTA - שליחת הטופס לסטטיסטה

בכדי לשלוח את הטופס הממולא והחתום, באפשרותך –

 israel-champions@statista.com :לסרוק ולשלוח אותו לכתובת הדוא"ל הבאה

או להדפיס ולשלוח אותו דרך הדואר לכתובת הבאה: 

למידע נוסף בנוגע לדירוג "החברות הצומחות ביותר בישראל 2022", כמו כן לקבלת מענה על שאלות נפוצות, ניתן 
 www.statista.com/page/israels-growth-champions :לבקר באתר האינטרנט הייעודי שלנו

אם ברצונך להישאר בקשר עמנו או לקבל מענה על שאלות נוספות, הינך מוזמן/ת לפנות אלינו בכתובת 
 israel-champions@statista.comהדוא"ל: 





(attn. Daniel Weissmann) 
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