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 המחלקה לניהול
 יסודות 

ונאותהחשב  
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 מבוא

החשבונאות עוסקת באיסוף, רישום, מיון סיכון ודיווח בערכים כספיים על עובדות המתייחסות 

החשבונאות מודדת את המשמעות הכלכלית של אירועים  של עסקים לפעילות הכלכלית

 .המעוניינים במידע זה המשפיעים על הפירמה ומדווחת על כך לגורמים

 

 :צרכני דוחות כספיים

 בעלי המניות בפועל הם אלה שמכינים להם את הדוחות הכספיים .1

 רשות המיסים, ביטוח לאומי -רשויות שלטונית .2

 היחידה שיש להם את הגישה לנתונים שמהם מפיקים את הדוחות -הנהלת החברה .3

 (ח, ספקים שעדיין לא קיבלו תשלום"בנקים, בעלי אג) מי שהחברה חייבת לו כסף -נושים .4

 

 :ענפי החשבונאות

כ לגורמים חיצוניים "מספקת מידע הניתן אחת לתקופה מוגדרת בד -חשבונאות פיננסית

ודוח רווח והפסד( ערוכים בהתאם לכללים שנקבעים על ידי המוסד  לחברה. הדוחות )מאזן

צריך רואה חשבון חיצוני כדי לבקר על החברה.  לתקינה חשבונאית. נקבע בחוק שלכל חברה

דוח לבקשת המנכל. למטרות  יוצאיו דוחות לא מדויקים כאשר הסמנכל כספים מגישכדי שלא 

 . רווח

 

מספקת מידע הניתן לצרכים הפנימיים של החברה ולכן הכללים  -חשבונאות ניהולית)תמחיר(

הרבה יותר גמישים מאשר לחשבונאות הפיננסית. הדוחות מגיעים להנהלת  של חשבונאות זו

 .החברה

 

 .המטרה היא הגשמת החזון החברתי -ר)עמותה("חשבונאות מלכ

 

 

 

  -כללים לשמירת אי תלות המבקר)*(

 250K/100M 25%> כ ההכנסות המבקר, מכל המבקרים"ההכנסות ממבוקר בודד/ סה .1

 אסור שהמבקר יהיה קרוב משפחה של הבכירים במבוקר .2

 אסור שהמבקר יהיה בעל מניות במבוקר .3

 

 התאחדנו 2005לאחר  -דנים בסוגיות אפורות "מועצת חכמים" -יתהמוסד לתקינה חשבונא)*(

IFRS אירופאית, כולם כפופים תחת אותם תקנים וכך אפשר להתנהל בצורה פשוטה  בתקינה

 .עם אירופה

 

 

 

 

 



 

 

 

 :מונחים חשבונאים

משפטית עצמאית שחייה ופועלת  ,מ נחשבת ליחידה חשבונאית"כל חברה בע -יישות חשבונאית

מ חייבת כסף ללקוח מסוים אין קשר לבעלי "לים)בעלי המניות(. אם החברה בעמהבע בנפרד

 .המניות

 

המשאבים הכלכליים השייכים לישות החשבונאית מהם תיווצר ליישות, טובת הנאה  -רכוש

 .שיצא לי ממנו כסף זה רכוש כלכלית בעתיד. כל מה

 

 מידיתאלו הם זרימות של אמצעים אל היישות ללא תמורה  -התחייבויות

 

. = התחייבויות לבעלים)הון עצמי( (התחייבויות לזרים) –נכסי החברה  -התחייבויות לבעלים

אותו כסף מתחלק  40Kלדוגמה: אם לחברה אחרי הנפקה ולאחר הורדת ההתחייבויות נשאר 

 בין בעלי המניות. 

 

  -עסק מסחרי מול עסק תעשייתי

  .תורהיטים שרוכשת מוצר ומוכרת אוחנות  -עסק מסחרי

 מפעל -עסק תעשייתי

 

 מהווה את צילום מצבה של החברה לרגע מסוים . המאזן מראה נכסים והתחייבויות -מאזן

 .לבעלים ייבותנכסי החברה= התחייבויות לזרים+ התח

 .לדוגמה העובדים -כל מי שהוא לא בעל מניות נחשב זר לחברה

 

 .נוצרים כאשר העסק רוכש מלאי באשראי -ספקים

 

 .צרים כאשר העסק רוכש נכס שאיננו מלאי באשראינו -זכאים

 

 .החברה נותנת צק דחוי (שטר לפירעון עתידי) -שטלפ

 

 .צק עתידי שהחברה עתידה לקבל -שטר לגביה/ שטר לקבל -ק"ג/ שטל"שטל

 

 מקביל לספקים -נוצרים כאשר העסק מוכר מלאי באשראי -לקוחות

 

 מקביל לזכאים -לאי, כלומר סחורה, באשראינוצרים כאשר העסק מוכר נכס שאיננו מ -חייבים

 

כ הדיבידנדים שחולקו "כ ההפסדים בניקוי סה"כ הרווחים בניקוי סה"מהווים את סה -עודפים

 .שמיום הקמת החברה ועד לתאריך המאזן וכל זאת בתקופה

 

 

 

 

 



 

 

 

 הנחות חשבונאיות

נחות החשבונאיות כאשר מכינים את הדוחות הכספיים אנו מניחים שכל עוד לא הוכח אחרת הה

 .תקפות

 .החברה ובעלי המניות נפרדים -הנחת הישות הנפרדת .1

 

כל עוד אין  -אנו מניחים שהעסק ימשיך להתקיים בעתיד הנראה לעין -הנחת העסק החי .2

 .פשיטת רגל העסק ימשיך להתקיים סימני

 

  כמו אחריות של רכבים -הכל כמית -הנחת המדידה יחידות של כסף .3

 

 ה כמו הערות שולייםבאורים ז)*( 

עקרונות חשבונאים: זה כמו החוקה של החשבונאות. כאשר הם כותבים את התקנים של )*( 

 .הם עושים זאת לאור העקרונות של החשבונאות החשבונאות

 

אם רכשנו נכס)רכוש קבוע( בעבר האו יופיע במחירו המקורי  -עקרון העלות ההיסטורית .4

מכיוון שהיה ניתן לשחק  עהחוק נב. עלה. )מכונות/ רכבים(שיכול להיות שהשווי שלו  למרות

החשבונות לבחור בין  2005החל מ .המאזן ולהעריך את הנכס במחיר גבוה/ נמוך כדי לאזן את

 . עלות ההיסטורית לעיקרון השערוך

 

 )נדל"ן(. ניתן לשערך את שווי הנכס על יד עסקאות דומות -עיקרון השערוך. 5

 

ברגע שהעברתי את המוצר אני רושם את ההכנסות ברווח והפסד  -נסהעקרון ההכרה בהכ .6

 (.אם לא קיבלתי עדיין את התשלום )גם

 

אם רשמתי את כל הכנסות אני צריך לרשום את כל  -עקרון הקבלת ההוצאות להכנסות .7

 .בגין אותם מכירות ההוצאות

 

ניין את המשקיע אנחנו נפרט בדוחות הכספיים כל פרט שיע -עקרון הגילוי הנאות .8

 .ולא לאחד מידע כדי לטשטש אותה וכ .הסביר)הגיוני(

 

יש לפרט רק הנתונים המהותיים לקוראי הדוחות הכספיים. מחזק את  -עיקרון המהותיות .9

 .כלומר לא אתן יותר מדי מידע -הנאות הגילוי

 

 בדרךאם ניתן להציג רווח/ סעיף מסוים בשתי דרכים אנו נבחר  -עקרון השמרנות .10

 "באולי" עלות אני לא אציג 6000השמרנית)הצנועה יותר( . אם יש לי מלאי ועלות הרכישה היא 

 .20000המכירה 

 

 

 



 

 

 

 אם בחרתי בעלות -אם בחרנו דרך מסוימת עלינו להיות עקביים איתה. לדו -עקרון העקביות .11

 סבר טוב לסיבתהיסטורית אז אני צריך להמשיך באותו עקרון )אם רוצים לעבור צריך לתת ה

 (.המעבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 מורחבבמאזן  הגדרות
 

 
 

 .נכסים שצפויים למזומן בתוך שנה מתאריך המאזן -נכסים שוטפים

 כסף נזיל -מזומן •

כמה כסף ישר בעובר ושב )כאשר החשבון ב+ בנכסים השוטפים( )התחייבויות  -ש"עו •

 ס( מקביל למשיכת יתר בסעיף התחייבותבמידה והחשבון במינו השוטפות

 נרשם כשווי העלות -מלאי •

 כאשר העסק מוכר מלאי באשראי ועדיין לא שולם -לקוחות •

 מכירת נכס שאיננו מלאי -חייבים •

 "פצק דחוי מקביל לשטל -"גשטל •

 החזקה של ניירות ערך של חברות אחרות -רך לזמן קצרעניירות  •

 לשלם X הוצאות -מראש X הוצאות •

 מראש X הכנסות -לקבל X תהכנסו •

 

השקעות מעבר לשנה מתאריך המאזן)לא צפויים להפוך  -השקעות -נכסים בלתי שוטפים

 .(הקרובה למזומן בשנה

 מנכל החברה מחליט אילו ניירות ערך הוא מתכנן להחזיק לזמן ארוך -א"ע לז"ני •

 פיקדונות לזמן ארוך •

 

 :מאפיינים 3. נותציוד, מבנים, מכו -רכוש קבוע -נכסים בלתי שוטפים

 . נקנה שלא על מנת למכור אותו .1

 מדפסת( -אורך חייו מעל שנה )לדוג .2

 הרכוש הקבוע הוא מוחשי .3

 

 



 

 

 

מראש לזמן  X מוניטין, פטנט, זכויות יוצרים, הוצאות -רכוש בלתי מוחשי -נכסים בלתי שוטפים

 .עיית מדידה(כמו ברכוש קבוע, אך הוא לא מוחשי )יש איתם ב 1+2מאפיינים  ארוך

 

עתידות להיפרע במזומן עד שנה מתאריך המאזן )תמונת ראי של הנכסים  -פותהתחייבויות שוט

   השוטפים(

 -משיכת יתר •

 רכישת מלאי באשראי -ספקים •

 רכישת ציוד שאינו מלאי )נכס( -זכאים •

 .מסתיימת במלואה בתוך השנה מתאריך המאזן -זמן קצר -ק"הלוואות לז •

 .שיפרע עד שנה מתאריך המאזןז"א הלוואה לחלק מ -חלות שוטפת •

 צק דחוי -פל"שט •

 

 לא יפרעו בשנה הקרובה מתאריך המאזן -התחייבויות לא שוטפות

 .היתרה של ההלוואה שלא נפרעת בשנה הקרובה -הלוואת לזמן ארוך •

 אגרות חוב שנלקחים מאנשים פרטים -ח"אג •

 

 -הון עצמי

 .םהמחיר נקבע בבורסה ומשתנה מיום ליו -מניה •

 כ הערך הנקוב במניה שהונפקה"סה -הון מניות •

 הסכום שהתקבל מעבר לערך הנקוב שהונפק -פרמיה •

 -עודפים •

 .מליון 2מליון אז הפרמיה הוא  3דוגמה אם ההון מניות היה שווה מליון ומכרתי ב)*( ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ח רווח והפסד"דו

 
 

 מתייחס לתקופה מסוימת )שנה/ חודש/ רבעון(

 כסף שנכנס לי מהמכירות -ותמכיר •

 כמה עלה לי המוצר שמכרתי -עלות מכר •

 הוצאות )הכנסות ברוטו( -מכירות -רווח גולמי •

 

 :הכנסות אחרות

הם לא חלק ממישור הפעילות העיקרי של העסק. )בחנות רהיטים  -הכנסות משכירות •

 (את המחסן שלה שמשכירה

 -רווח הון ממכירת רכוש קבוע •

 

 :ה וכלליותהוצאות מכירה, הנהל

 פרסום,
 

 

 



 

 

 

 פקודות יומן 

 זכות חובה

ן נכסים מגדיל נכסים  מקטי

 מגדיל התחייבויות מקטין התחייבויות

ן עצמי ן הו ן עצמי מקטי  מגדיל הו

ן הוצאות מגדיל הוצאות  מקטי

ן הכנסות  מגדיל הכנסות מקטי

 

 :2דוגמה 

   15K)ח( מזומן אופן רישום: 

   10Kניות )ז(הון מ                    

 )ז( פרמיה            

 

 זכות חובה סעיף

ן מניות  K15מזומן  .1  K10הו
 K5פרמיה 

 K1.5מזומן  K1.5ריהוט משרדי  .2

 500מזומן  500הוצאות שכ"ד  .3

 200זכאים  200הוצאות משרדיות  .4

 300מזומן  300הוצאות פרסום  .5
 200מזומן  200הוצאות שכ"ע  .6

מקדמות מלקוחות  500מזומן  .7
 )התחייבות שוטפת(.

 800מכירות  800מזומן  .8

ן )מגדיל  .9 הוצאות טלפו
 100הוצאות( 

ן נכסים(   100מזומן )מקטי

ן  .10 חובה זכאים )מקטי

 200התחייבויות( 

ן נכסים(   200מזומן )מקטי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  -Tחשבון 

ן  לסוף התקופה וכל מראה את המעבר בין היתרה לפתיחת התקופה והיתרה  Tחשבו

ן בנפרד.   זאת לגבי כל חשבו

 בסיום החישוב של כלל הטבלה הנתונים יופיעו על פי הכלל הבא:

ן עצמי והתחייבויות יופיעו   נכסים יופיעו בחובה. הו

 

 -מזומן

 זכות חובה

 K5  2 K1.5פ:  1.6.16
1   K15 3   500 

7   500 5   300 

8   800 6   200 

 9   100 
 10 200 

21,300 2,800 

 K18.5ס:   30.6.16

 

 -ריהוט משרדי

 זכות חובה

  K1י.פ: 

2    K1.5  
  K 2.5י.ס: 

 

ן מניות   -הו

 זכות חובה 

 K5י.פ:  

 1    K10 

 K15י.ס:  
 

 -זכאים

 זכות חובה 

 K3.5י.פ:  
10   200 4   200 

 K3.5י.ס:  

 

  -פרמיה

 זכות חובה 

 0י.פ:  

 1    K5 
 K5י.ס:  

 
 

 



 

 

 

 )מאזני( -מקדמות מלקוחות

 זכות חובה 

 0י.פ:  

 1    500 
 500י.ס:  

 

אלו הם חשבונות שמופיעים במאזן וכוללים נכסים, התחייבויות,  -חשבונות מאזנים)*( 

ן עצמי.   והו

ח רווח והפסד וכוללים הכנסות "אלו הן חשבונות שנמצאים בדו -תוצאתייםחשבונות )*( 

. אחרת נקבל 0ל הסעיפים התוצאתיים כולם יתחילו תמיד עם יתרת פתיחה כ והוצאות.

  כפל תקופות.

 

 

ן תוצאתי(הוצאות   -שכ"ד )חשבו

 זכות חובה 

  0י.פ: 

1    500  
  500י.ס: 

 

  -הוצאות משרדיות

 זכות חובה 

  0י.פ: 

1    200  

  200י.ס: 

 

  -פרסוםהוצאות 

 זכות חובה 

  0י.פ: 

1    300  
  300י.ס: 

 

-שכ"עהוצאות   

 זכות חובה 

  0י.פ: 

1    200  

  200י.ס: 

 

  -טלפוןהוצאות 

 זכות חובה 

  0י.פ: 

1    100  
  100י.ס: 

 



 

 

 

-מכירות  

 זכות חובה 

 0י.פ:  

 1    800 
 800י.ס:  

 

 מאזן בוחן- 

 .T -וחות המאזן בוחן מרכז את כל יתרות הסגירה )גם מאזנים וגם תוצאתיים( מד

ן  ן ביניים. מאז  בוחן לא מפורסם בציבור. זה חשבו

 

 זכות חובה 

ן מניות  K18.5מזומן   K15הו
 K5פרמיה  K2.5ריהוט משרדי 

 K3.5זכאים  K4מלאי 

 K1.5י.פ עודפים  500הוצאות שכ"ד 

 500מקדמות מלקוחות  200הוצאות משרדיות 
 800מכירות  300הוצאות פרסום 

   200 הוצאות שכ"ע

ן    100הוצאות טלפו

K 26.3 K 26.3 

 

)*( רק העודפים מופיע ביתרת פתיחה כיוון שהמאזן בוחן לא מתפרסם ועל מנת 

שלבעלי המניות יהיה שקיפות מלאה לגבי ערך אחוזם בחברה לא מחשבים את העודפים 

 בדו"ח זה. 

 

ן:  לאחר מכן, מוציאים את דו"ח רוו"ה ואת המאז

  חברת אלונים

 2016ה לחודש יוני "רוו ח"דו

 ח"בש

   
  800 מכירות

   

   וכלליות: הוצאות מכירה הנהלה
  500 ד"הוצאות שכ

  200 הוצאות משרדיות
  300 הוצאות פרסום

  200 ע"הוצאות שכ
  100 הוצאות טלפון

  

-
1,300 

 500-  הפסד נקי

 1,500  י.פ עודפים

 1000  י.ס עודפים

 



 

 

 

 חברת אלונים

 30.6.16 מאזן ליום

 ח"בש

        
   שוטפות: התחייבויות    שוטפים: נכסים
   3,500 זכאים   18,500 מזומן
   500 מקדמות מלקוחות   4,000 מלאי

  22,500    4,000  

        

    הון עצמי:    שוטפים: נכסים לא
   15,000 הון מניות    רכוש קבוע:

   5,000 רמיהפ   2,500 ריהוט משרדי

   1,000 עודפים  2,500  

      21,000  

   25,000    25,000 

 

 

" יש מספר 1,500"נרכש ריהוט משרדי תמורת  לדוגמה במקרה של חשוב לשים לב!)*(

 אופציות לתשלום:

 )ח( ריהוט משרדי )ז( מזומן -שולם )במזומן( .1

 )ח( ריהוט משרדי )ז( שטר לפירעון -שולם בשיק דחוי .2

 )ח( ריהוט משרדי )ז( זכאים -לם באשראי/טרם שולםשו .3

 )ח( ריהוט משרדי )ז( עו"ש -שולם בשיק )להיום( .4

 ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 מלאי תמידי ומלאי תקופתי -יטות לניהול מלאיש
 

 תקופתימלאי 

במלאי תקופתי ישתמש כל עסק שהמלאי שנמצא בו אינו יקר או שאינו מהסוג שאסור שיעלם 

 ו. בכל השאר נשתמש במלאי תמידי. אף פריט ממנ

 כאשר למדנו בהתחלה על דו"ח רוו"ה רשמנו רק מכירות אך נדרש לרשום:

 

 

 
 

 עלות המכירות= מלאי סגירה.  -פתיחהמלאי 

עפרונות אשר נקנו בשקל לעט.  100עסק שמוכר רק עפרונות. בתחילת השנה היו לנו  -לדוגמה

)עפרונות  200 -(. אם נחסר את מלאי הסגירה900כ עפרונות )סה" 800במשך השנה קניתי עוד 

 . 700=  100+800-200שלא נמכרו( נקבל את כמות העפרונות שכן מכרתי: 

 )*( מלאי תקופתי ללא מחייב עדכון קבוע של המלאי. 

 ניות שייך למלאי תקופתיק(*)

  פעולת ספירת מלאי תצביע על מלאי התקופתי(*)

 מוביל לטעויות -לפי סוג העסק )*( לא ניתן לומר מה סוג המלאי

 מעיד על תקופתי  1.1.16)*( סעיף של מלאי ב

 

 מחשבים את עלות המכר?איך 

 נניח -3,000מכירות                        

 מכירות:עלות 

 100מ.פ תוצאתי    

 800            קניות 

 (200)מ.ס תוצאתי   

 (700)       700עלות מכירות   

 2,300             רווח גולמי      

 

 תמידימלאי 

 תמידי נרשום כאשר זה מאוד יקר או שמפחדים שיעלםמלאי 

 

 הערות מהשיעורי בית:

 חשבון מאזני הוא חשבון שמופיע במאזן ומציין נכסים )חובה(, התחייבויות )זכות( והון עצמי )זכות(.

 ( או הוצאות )חובה(.חשבון תוצאתי הוא חשבון שמופיע בדו"ח רוו"ה ומציין הכנסות )זכות

 



 

 

 

 3דוגמה 

 
 

 2016ה לחודש יוני "ח רוו"דו

 ח"בש

   
 2,000,000  מכירות)ז(

   המכירות: עלות
  100,000 מ.פ תוצאתי)ח( 
  800,000 קניות)ח( 
  200,000- מ.ס תוצאתי)ז(  
 700,000- 700,000 עלות המכירות:)ח( 

 1,300,000  רווח גולמי

 

 31.12.16מאזן 

 כסיםנ

 200,000)ח( מלאי מאזני 
 

2 . 

 800,000)ח(קניות )סוג של הוצאה(       •

 800,000)ז( מזומן                   

 2,000,000לקוחות                       )ח(     •

 2,000,000       )ז( מכירות

 

ל יתרת פתיחה  על מנת )*( כאשר יש פערים ביתרת פתיחה שלא נסגרים ביתרת סגירה עלינו להוסיף עוד שורה ש

 ( Tבהסתכלות על חשבונות ה -לתקן את הפער.  ולכן נוסיף:  )נדרש לעבור לפי הסדר שנרשם

 

 100,000מ.פ תוצאתי                )ח(   3 •

 100,000מלאי מאזני          )ז( 

 200,000מלאי מאזני                 )ח(   4 •

 200,000מ.ס תוצאתי         )ז( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 -מלאי מאזני

 זכות חובה 

 K100 3    K100י.פ: 

4    K200  

  K200י.ס: 

 

 -מ.פ תוצאתי

 זכות חובה 

  0י.פ: 
3    K100  

  K100י.ס: 

 

  -מ.ס תוצאתי

 זכות חובה 

 0י.פ:  

 4    K200 

 K200י.ס:  

 

 )*( סדר עבודה נכון:

 . פקודות יומן 1

 Tחשבון 

 דוו"ה 

 מאזן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 מלאי תמידי

 

 4דוגמה 

 
  -פקודות יומן

 

 800,000)ח(מלאי                               •

 800,000)ז( ספקים                

 500,000)ח(מזומן                               •

 500,000)ז( מכירות                

 צא תחת הוצאות< נמ-  200,000)ח(עלות המכירות                  •

 200,000)ז( מלאי                   

 400,000                          זומן)ח(מ     •

 400,000                מכירות)ז( 

 150,000                עלות מכירה)ח(     •

 150,000                מלאי   )ז( 

 

 הערות 

 פקודות מכירה:)*(כאשר מוכרים בשיטת המלאי התמידי יהיו שתי 

 500,000)ח(מזומן                              . 1 •

 500,000)ז( מכירות                    

 < נמצא תחת הוצאות-  200,000)ח(עלות המכירות                  .2 •

 200,000)ז( מלאי                      

 

 )*( איך זה היה נראה במלאי התקופתי?

 800,000                          קניות)ח(     •

 800,000)ז( ספקים                

 500,000)ח(מזומן                               •

 500,000)ז( מכירות                

 בתקופתי יש רק פקודה אחת.  -ללא הפקודה של עלות המכירות ומלאי •

 

 )*( קניות שייך למלאי תקופתי

 על מלאי התקופתי  )*( פעולת ספירת מלאי תצביע

 מוביל לטעויות -)*( לא ניתן לומר מה סוג המלאי לפי סוג העסק

 

 



 

 

 

  -Tחשבונות 

 מלאי

 זכות חובה 

 K200 3    K200י.פ: 

1    K800  5    K150 

  K650י.ס: 

 

 מכירות  

 זכות חובה 

 0י.פ:  
 2   K500 

 4   K400 

 K900י.ס:  

 

 המכירות עלות 

 זכות חובה 

  0פ: י.
3    K200  

5    K 150  

  K350י.ס:  

 

 

 -2016"ח רוו"ה לשנת דו

 K900מכירות              

 (K350)עלות המכירות   

 (K550)גולמי         רווח 

 

 -31.12.16מאזן 

. 

. 

. 

 K650מלאי   

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 -פים שונים בדו"ח רוו"חיעס

 

  -דיבידנט

 
 

זה ההוצאה היחידה שלא מקבלים משהו בתמורה. החברה שולטת הרווחים לבעלים. חלוקת 

 בהוצאה.

נוהגים לומר אחוזים דיבידנט מתנהג כמו הוצאה אך הוא ייעוד רווחים. כאשר מכריזים על דיבידנט 

 מהון המניות ולא עלות. 

 

  -לדוגמה

 . K20אז הדיבידנט הוא  10%והדיבידנט הוא  K200ההון מניות עומד על אם 

 מנת להנגיש את המידע לבעלים.זאת על 

 )*( אי אפשר לעבור את הסכום ברווח לייעוד.  

 

  -אופציות בפקודות יומן

 )ח(  דיבידנט   )ז( מזומן   -הוכרז דיבידנט וחולק מיידית .1

 -מכריזים על הדיבידנט,  מחלקים בעוד חצי שנה .2

o ז( דיבידנט לשלם )בהתחייבויות שוטפות(   )ח(  דיבידנט -שלב ראשון( 

o ז( מזומן   )ח( דיבידנט לשלם -שלב שני( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 )בדוח רווח והפסד( סעיפים בתוך מכירות

 
 מסחריות הנחות 

( כאשר אני מבצע מכירה בהנחה עלי לתת לזה 10ב 2ו 6ב 1מילה אחרת להנחת כמות )לדוגמה 

 ביטוי בדוחות הכספיים. 

 

 ש"ח.  2,200שולחנות ב 5ו קנה ש"ח א 500ב 1קנה שולחן  -בחנות רהיטים -לדוגמה

 פקודת היומן ?מה 

 K2.2)ח(   מזומן  

 )מקטין הכנסות= הוצאה( 300)ח(   הנחות מסחריות שניתנו 

 K2.5)ז( מכירות ברוטו    

 

 יראה בדו"ח רוו"ה?איך 

 )מכירות ברוטו(  -)הנחות מסחריות(  –מכירות נטו = )החזרות מלקוחות( 

    K2.2                =  0               -             300        -         K2.5    

 

 איך יראו הקניות של החברה? )חלק מעלות המכר(

 )קניות ברוטו( –)הנחות מסחריות שהתקבלו(  –ת נטו= )החזרות לספקים( קניו

 

 

 מלקוחות החזרות 

 כאשר לקוח מחזיר סחורה לחנות )פעולה הפוכה למכירות(. 

 

 במזומן )מלאי תקופתי(. K1ח מחזיר סחורה שקנה בעבר. וקיבל בחזרה לקו -לדוגמה

 מה פקודות היומן?

  -* בגין המכירה

 K1)ח( מזומן                   

 K1)ז(   מכירות                

  -* בגין ההחזרה

 K1)ח( החזרות מלקוחות   

 K1)ז( מזומן                     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  הנחות מזומנים

 נותנים הנחה במזומן ללקוח )בדר"כ על מנת לזרז תשלום(.  כאשר

 

 (5)דוגמה  -לדוגמה

  -המייצרחברת 

 K 15)ח( מזומן   

 K5)ח( הנחות מזומנים שניתנו  

  K20)ז( מכירות ברוטו    

 

 -ת כור )הקונה(חבר

  K20)ח( קניות ברוטו   

 K5)ז( הנחות מזומנים שהתקבלו   

 K15)ז( מזומן    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 הלח"מ  –הפרשה לחובות מסופקים 
 

הפרשה הנעשית על ידי ישות עסקית כדי לטפל באובדן אפשרי של כספי אשראי שניתנו כחוב 

פתוח, או אשראי אחר, שניתנו על ידי עסק, מאת חייבים שאינם עומדים בתשלום. ההפרשה 

יתרות החוב או בשיעור מסוים מסך לחובות מסופקים נקבעת על ידי בדיקה ספציפית של 

החייבים, שנקבע בדרך כלל כאחוז מסוים של החובות הפתוחים המבוסס על ניסיון העבר; או 

שיעור החובות שאותם לא יהיה ניתן לגבות על פי גיול חובות שנעשה. משהפך חוב מסופק 

וב מופחת לחוב אבוד )הווה אומר: לא ניתן בפועל לגבות את החוב או השטר(, סכום הח

מההפרשה המופיעה במאזן ואינו משפיעה ישירות על חשבון רווח והפסד, אלא אם כן הסכום 

 .'שנמחק בפועל עולה על הסכום שהופרש בשעתו. פעולה זו מכונה 'מחיקת חובות אבודים

לצורך ניתוח פיננסי יש צורך להפחית מסכום החייבים המופיע במאזן את ההפרשה לחובות 

  .לקבל ערך נכסי מקורב של סעיף החייביםמסופקים, כדי 

 

 במאזן

     
 

 איפה תירשם בפעולות יומן הפרשה זו? במקטין נכסים

  -מקטין נכסים

פיינים התכנים הוא כמו התחייבות )גדל בזכות וקטן בחובה( אך וודאי שהוא לא התחייבות במא

 אל הערך האמיתי. כי איני חייב את הכסף למישהו. הוא נדבק אל הנכס ומצמיד אותו 

 

  -6דוגמה 

 
 

 

 

 M1                            ברוטו  לקוחות 

 (K100)הפרשה לחובות מסופקים בניכוי 

 K900                               לקוחות נטו 

 



 

 

 

 31.12.10מאזן ליום 

. 

. 

 K500ברוטו לקוחות 

 מהם לא יפרעו את חובםK500 *0.05  (%5 .)=  (K25)לחובות מסופקים הפרשה  בניכוי

 K475לקוחות נטו   

 

 -Tחשבון 

 חשבון מאזני –הפרשה לחובות מסופקים 
 זכות חובה 

 הוקמה( )כיוון שהחברה רק  0: 1.1.10 י.פ 

 1      K25  )על מנת להתאים לי.ס( 

   K25: 31.12.10י.ס  
2     K20 1.1.11 י.פ :K25 

                  K5 

 3               K35 

   K40: 31.12.11י.ס  
4     K40 1.1.12 י.פ :K40 

                   0 

 5                K21 
   K21: 31.12.12י.ס  

 

 סעיף תוצאתי  –לחובות מסופקים  צאותוה
 זכות חובה 

  0: 1.1.10 י.פ

1    K25  

  K25: 31.12.10 י.ס

  )כיוון שזה תוצאתי( 0: 1.1.11י.פ 
3               K35  

  K35: 31.12.11 י.ס

  0: 1.1.12י.פ 
5               K21  

  K21: 31.12.12 י.ס

 

 יומן:הפקודות 

 2010דו"ח רוו"ה  ->    K25חובות מסופקים    )ח( הוצאות ל .1

 2010  מאזן ->    K25)ז( הפרשה לחובות מסופקים     

 (K20 –)הכרזה על חובות אבודים     K20)ח( הפרשה לחובות מסופקים    .2

 K20)ז( לקוחות ברוטו                     

 2011דו"ח רוו"ה  ->    K35)ח( הוצאות לחובות מסופקים     .3

 2011  מאזן ->    K35ז( הפרשה לחובות מסופקים   )  

 2012דו"ח רוו"ה    K12    <- 52-40)ח( הוצאות לחובות אבודים        .4

 2012דו"ח רוו"ה  ->    K40)ח( הוצאות לחובות מסופקים    

 2012מאזן   ->   K52)ז( לקוחות ברוטו                     

 2012דו"ח רוו"ה  ->    K21)ח( הוצאות לחובות מסופקים     .5

 2012מאזן   ->    K21)ז( הפרשה לחובות מסופקים     



 

 

 

 K10)ח( עו"ש                                      .6

 K10)ז( הכנסות מגבית חובות אבודים     

 

 הסבר לפעולות: 

 הלקוחות היו בחובות במאזן בלקוחות נטו, במקרה שבו אנו יודעים בוודאות שהם לאבהתחלה 

 יחזירו את הכסף )למשל פשיטת רגל( ניתן להכריז על חובם כחובות אבודים. 

ולכן עוד יש לה  K25שלפני )לפי הדוגמה( החברה התכוננה להפרש חובות מסופקים של בשנה 

K5  .שנשארו אחרי איבוד חובם של שני לקוחות 

 

 K400יש לחברה )לקוחות   K40החברה רוצה שהשנה יהיה לה הפרשת חובות מסופקים של אם 

. לכן נשאר להשאיר להפרשה לחובות  K5(. ובשנה שעברה נשאר 10%והיא רוה להשאיר 

 . K35מסופקים 

 

 משנה שעברה נמצא בהוצאות בדו"ח רוו"ה.  K5של הההפרש 

 

 

 :2012דו"ח רוו"ה לשנת 

. 

. 

 מכירה הנהלה וכלליות:הוצאות 

 K21חובות מסופקים     הוצאות 

 K12ים       ת חובות אבודהוצאו

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 הערכה ספציפיתשיטת  -הפרשה לחובות מסופקים
 

 גישה שקובעת את היתה לפי סעיף מאזני )לקוחות, שטל"פ, מזומן...( –גישה מאזנית  .1

 קובעת לפי סעיף תוצאתי )מכירות, הוצאות....( –תוצאתית גישה  .2

 

ובע לפי הכרות איזה לקוחות הם עוברים על רשימת הלקוחות וק -הערכה ספציפיתשיטת  •

 בספק ועליהם עושה הפרשה לחובות מסופקים )גישה מאזנית(

 

 דוגמה לשיטת הערכה ספציפית -7דוגמה 

 
 

 הפרשה לחובות מסופקים -מאזניסעיף 
 זכות חובה 

K1: י.פ   .3   

 1      K1.7  )ת להתאים לי.ס  )על מנ
  K3י.ס :  

 

 סופקיםהוצאות חובות מ -תוצאתיסעיף 
 זכות חובה 

  :י.פ 

  

  :י.ס

 

  -יומןפקודות 

 K1.7)ח( הוצאות חובות  מסופקים   .1

 K1.7)ז( הלח"מ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 דוגמה לשיטה תוצאתית -8דוגמה 

 

 

 2013שנת 

 הפרשה לחובות מסופקים -מאזניסעיף 
 זכות חובה 

1י.פ   .1 .13 :0  
 1      K15 

3י.ס   1 .12.13 :K1 5 

 

 הוצאות חובות מסופקים -תוצאתיסעיף 
 זכות חובה 

1י.פ  .1 .13: 0  

1. K15  
3 י.ס 1 .12.13 :K1 5  

 

 31.12.13מאזן 

 K30                             ברוטולקוחות 

 בניכוי

 (K15)           לחובות מסופקיםהפרשה 

 K15                                לקוחות נטו

 

 

 2013"ח רוו"ה לשנת דו

 K60                                           מכירות

 הוצאות מכירה הנהלה וכלליות:

 K15  =(60*0.25)                      הוצ' לחובות מסופקים

 

 יומןפקודות 

 K15)ח( הוצאות לחובות מסופקים                       .1

 )ז( הלח"מ    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2014שנת 

 חובות מסופקיםהפרשה ל -מאזניסעיף 
 זכות חובה 

1י.פ   .1 .14 :K1 5 
 1      K1 

3י.ס   1 .12.14 :K1 6 

 

 הוצאות חובות מסופקים -תוצאתיסעיף 
 זכות חובה 

1י.פ  .1 .14 :0  

1      K1  
3 י.ס 1 .12.14 :K1  

 

 31.12.14מאזן 

 K17                             ברוטולקוחות 

 בניכוי

 (K1)           םלחובות מסופקיהפרשה 

 K16                                לקוחות נטו

 

 2014"ח רוו"ה לשנת דו

 K20                                           מכירות

 הוצאות מכירה הנהלה וכלליות:

 K1  =(20*0.05)                      הוצ' לחובות מסופקים

 

 יומןפקודות 

 K1פקים                      )ח( הוצאות לחובות מסו .2

 )ז( הלח"מ    

 

 ב'סעיף  

 

 31.12.14מאזן 

 K17 K15.5                             ברוטולקוחות 

 בניכוי

 K15.5 (K16)           לחובות מסופקיםהפרשה 

 K1 0לקוחות נטו                                

 

 הפרשה לחובות מסופקים -מאזניסעיף 
 זכות חובה 

1י.פ   .1 .14 :K1 5 

 1      K1    500 
3י.ס   1 .12.14 :K1 6   K1 5.5   

 

 הוצאות חובות מסופקים -תוצאתיסעיף 
 זכות חובה 

1י.פ  .1 .14 :0  

1      K1       500  

3 י.ס 1 .12.14 :K1     5 0 0  

 

 מן. וגם בפקודות יו 500)*( משנים גם את ההוצאות לחובות מסופקים בדו"ח רוו"ה ל

 

 

 

 



 

 

 

  9דוגמה 

 

 

 גישה תוצאתית  -מקרה א'

 601,869< מכירות נטו= -   ברוטוהוצ' לחובות מסופקים                               הנחות   החזרות   מכירות 

(  610,000 -  2950  -  5,181  )  *  0.8  *   0.02   =         9,630                

   

 481,495=  80%ירות נטו * )*( מכירות באשראי= מכ

 

 הפרשה לחובות מסופקים -מאזניסעיף 
 זכות חובה 

2י.פ :   3 6 0 

ף התוצאתי(  9630      1  ן את הסעי ז  )לא

1י.ס :   1 9 90 

 

 הדבר הראשון שמטפלים בו )בגישה תוצאתית( -הוצאות חובות מסופקים -תוצאתיסעיף 
 זכות חובה 

  0:י.פ 
1        9630  

9:  י.ס 6 3 0     

 

 פקודות יומן 

 9630)ח(  הוצאות חובות מסופקים      

 )ז( הלח"מ   

 

 גישה מאזנית -מקרה ב' 

 (מאזניתהדבר הראשון שמטפלים בו )בגישה  - הפרשה לחובות מסופקים -מאזניסעיף   
 זכות חובה 

2י.פ :   3 6 0 

ס   2640    1  י.  י.פ( -)
 K5י.ס :  

 

 ת מסופקיםהוצאות חובו -תוצאתיסעיף 
 זכות חובה 

  0:י.פ 

פקודה  2640        1 זן את  ת לא י( 1)על מנ   במאזנ

2:  י.ס 6 4 0    

 



 

 

 

 פקודות יומן

 2640)ח(  הוצאות חובות מסופקים      

 )ז( הלח"מ   

 

 

 גישה מאזנית -ג'מקרה 

 0.04  =K3.6(* K80   +K10לקוחות+ שטל"ק= ) 

 

 (מאזניתהדבר הראשון שמטפלים בו )בגישה  - הפרשה לחובות מסופקים -מאזניסעיף   
 זכות חובה 

2י.פ :   3 6 0 

ס   1240    1  י.  י.פ( -)
K3י.ס :   .6 

 

 הוצאות חובות מסופקים -תוצאתיסעיף 
 זכות חובה 

  0:י.פ 

פקודה  1240        1 זן את  ת לא י( 1)על מנ   במאזנ

1:  י.ס 2 4 0  

 

 פקודות יומן

 1240קים      )ח(  הוצאות חובות מסופ

 )ז( הלח"מ   

 

 

 גישה תוצאתית -מקרה ד'

 K6.1=  0.01*  610,000=  0.01מכירות ברוטו* 

 

 (מאזניתהדבר הראשון שמטפלים בו )בגישה  - הפרשה לחובות מסופקים -מאזניסעיף 
 זכות חובה 

2י.פ :   3 6 0 
 1    6100 

8י.ס :   4 6 0 

 

 הוצאות חובות מסופקים -תוצאתיסעיף 
 זכות ה חוב

  0:י.פ 

1        6100    
6:  י.ס 1 0 0  

 

 פקודות יומן

 8460)ח(  הוצאות חובות מסופקים      

 )ז( הלח"מ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 רכוש קבוע
 

 :השלבים בלימוד הרכוש הקבוע 3

 רישום הרכוש הקבוע בעת רכישתו .1

 הפחתת הרכוש הקבוע במהלך חייו .2

 מכירות הרכוש הקבוע .3
 

 בעת רכישתו רישום הרכוש הקבוע

כל העלויות הכרוכות בהבאת הנכס למצב של פעולה יירשמו כעלות הנכס ולא כהוצאות 

שוטפות. כלומר, כל העלויות של עלות הנכס+ הובלה+ עלות פיתוח+ התקנה יירשמו כעלות 

 הכנס. 
 

 10דוגמה 

 
 

 1.1.15  חלק א'                            K117 =K2+K5+K10+K100                      )ח( מכונה ברוטו         

             )ז( מזומן          

 2015חלק ב'  פחת בשנת                       K10 =10/ (K17-K117)                   )ח( הוצאות פחת                

דות היומן יישארו זהות ב           מייצג ערך שייר או ערך גרט K17)*(              )ז(  פחת נצבר )פחנ"צ(        2016)*(  פקו

 
 

 2015דו"ח רוו"ה לשנת                               31.12.16מאזן                                       31.12.15מאזן 

 הוצאות מכירה הנהלה וכלליות:                                 רכוש קבוע:                                           קבוע:רכוש 

 K10הוצ' פחת                           K117ברוטו    מכונה                               K117ברוטו    מכונה 

 (K02)בניכוי פחנ"צ                                 (K10)   בניכוי פחנ"צ

 K97נטו       מכונה                               K107נטו       מכונה 

 

 

 )פחת מואץ( הפחתת הרכוש הקבוע במהלך חייו

מבטא את שווי הנכס בתום השימוש בו. במילים אחרות, זהו ערך - ערך שייר או ערך גֶֶרט)*(

הנכס במועד מכירה שנקבע מראש. מסיבה זו בדרך כלל מדובר באומדן. במידה שיש ערך 

הפחת התקופתי על מנת שהעלות המופחתת בתום  שייר, יש לקחת אותו בחשבון בעת חישוב

 השימוש בנכס תהיה שווה לערך השייר.

 : חלק ב'דוגמה

 



 

 

 

  -שיטת סכום ספרות השנים )סס"ש( .1

 N(*N+1) /2  -)סכום סדרה חשבונית(  Nקובעים מקדם 

 )*(N .מייצג את אורך חיי הנכס 

  .3(*3+1) /2=  6=  1+2+3 -שנים 3נכס שאורך חייו  לדוגמה:)*(

 

 המקדם אני צריך לחשב את ההוצאות פחת לשנה. בעזרת 

 ...-הוצאות פחת לשנה ה לדוגמה:)*( 

    1-   10(*55/(K17-K117   ))- >18182        )*(10השנה = יתרת אורך חיי הנכס בתחילת 

    2-   9(*55/(K17-K117    ))- >16363 

    3-   8(*55/(K17-K117    ))- >14545 

    4-   7(*55/(K17-K117)) 

    5-   6(*55/(K17-K117)) 

    6-   5(*55/(K17-K117)) 

    7-   4(*55/(K17-K117)) 

    8-   3(*55/(K17-K117)) 

    9-   2(*55/(K17-K117)) 

    10- 1(*55/(K17-K117   ))- >1818 

     

 K100"כ הוצאות פחת סה    

 

 ?1.4.16אשונה אם המכונה נקנתה במה רושמים בהוצאות השנה הר)*(        

 (18182*  9/12חודשים ) 9נרשום הוצאות פחת של             

 

 -אחוז קבוע מהיתרה הפוחתת .2

קובעים מקדם והוצאות הפחת בשיטה הזאת יהיו שוות לאותו מקדם כפול העלות 

√ . המקדם= המופחתת לתחילת השנה
שייר

עלות הנכס

𝑁
  -1   

 0.8יוצא  N=5)*( בדוגמה של 

 ש"ח  80. ערך שייר=  K250 -שנים . עלות הנכס 5 -חיי הנכסאורך 

 

 מכונה נטו )עלות מופחתת( הוצאות פחת שנתיות  שנה

1 K200  =K250  *0.8 K50  =K200 – K250 

2 K40   =K50  *0.8 K10 ( =K40+K200)- K250 

3 K8  =K10  *0.8 K2 ( =K8+..+K200 )-K250 
4 K1.6  =K2  *0.8 400 ( =K1.6+..+K200 )-K250 

5 320 =400  *0.8 80 ( =320+..+K200 )-K250 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 -פחת על פי יחידות תפוקה חזויות .3

 . לאחר מכן,בשיטה זו במקום לחזות את אורך הנכס בשנים אתה חוזה את ערכו בתפוקה

 את הנכס בהתאם לתפוקה בפועל בכל שנה ביחס לעומדן התפוקה בכל חיימפחיתים 

 הנכס. 
 

 )*( דוגמה: 

 ק"מ.  K300 –"כ יחידות תפוקה בק"מ בכל חיי הרכב סה

 ק"מ  K150 –בפועל בשנה הראשונה תפוקה 

 ק"מ  K100 –בפועל בשנה השניה תפוקה 

 M1 -הנכסעלות 

 הוצאות הפחת בשנה הראשונה והשניה?מהן 

 .M0.5 -י הנכסמתפוקתו ולכן עלות הפחת תיהיה חצי משוו 50%בשנה הראשונה הרכב נסע 

 333,333 -בשנה השניה הרכב נסע שליש מתפוקתו ולכן עלות הפחת תיהיה שליש משווי הנכס

 

 מכירת הרכוש הקבוע

 במאזן:הצגה 

 K100ברוטו    מכונה 

 (K40)פחנ"צ   בניכוי 

 K60מכונה נטו        
 

לאחר הורדת כל הפחת מעלות הנכס ניתן לראות מה עלות 

. במידה ונמכר היות על הרכוש הקבוע.המכירה נטו האמורה ל

ברווח יירשם ב)הוצאות אחרות( רווח הון ממכירת רכוש קבוע. 

ב)הוצאות אחרות( הפסד הון במידה ונמכר בהפסד יירשם 

 ע. ממכירת רכוש קבו

 

 

 

 
 

 חלק ג' 10דוגמה 

 

 

 

 

 K117ברוטו    מכונה 

    (K15)פחנ"צ   בניכוי 
117𝐾−17𝐾

10
∗ 1

1

2
= 

 K102   - 1.1.15-1.7.16נטו        מכונה

 

 סעיפים. 4פקודה אחת בת יומן: פקודת 

 K110)ח( מזומן 

 K117מכונה ברוטו  )ז(   

 K15)ח( פחנ"צ  

 K8   =K102 – K110)ז( רווח הון     

 

 



 

 

 

 חשבונות חתך
 

 
 

 ד()שכ"מתרחשות כאשר שילמנו כסף בפועל ועדיין לא קיבלנו את השירות.  -מראש Xהוצאות 

 קיבלנו כסף בפועל ועדיין לא נתנו את השירות. -מראש Xהכנסות 

 קיבלנו שירות ועדיין לא שילמנו כסף בפועל. לדוגמה: חשמל. -לשלם Xהוצאות 

 נתנו שירות ועדיין לא קיבלנו את הכסף בפועל. )נכס(. -לקבל Xהכנסות 

 

 11דוגמה 

 
 

 



 

 

 

 מראש X הוצאות -סעיף א'

 הוצאות שכ"ד מראש )נכס(
 זכות חובה 

1י.פ   .1.15  :0 2    K8 
1     K24  

3י.ס  1 .12.15 :K1 6  

1י.פ   .1.16  :K1  K8    3 )משנה שעברה(  6
3י.ס  1 .12.16 :K8  

1י.פ   .1.17  :K8  )4 )משנה שעברה    K8 

3י.ס  1 .12.17 :0  

 

 הוצאות שכ"ד )הוצאה(
 זכות חובה 

1י.פ  .1 .15  :0  
2    K8     

3י.ס  1 .12.15  :K8  

1י.פ   .1.16  :0  

3    K8  
3י.ס  1 .12.16 :K8  

1י.פ   .1.17  :0  

4    K8  
3י.ס  1 .12.17 :K8  

 

 פקודות יומן:

 K24            1.1.15)ח(  הוצאות שכ"ד מראש               1

 )ז( מזומן          

 K8           31.12.15)ח(  הוצאות שכ"ד                          2

 )ז( הוצאות שכ"ד מראש                    

 K8           31.12.16)ח(  הוצאות שכ"ד                          3

 )ז( הוצאות שכ"ד מראש                    

 K8           31.12.17)ח(  הוצאות שכ"ד                          4

       )ז( הוצאות שכ"ד מראש              

 

 

 31.12.15מאזן ל

 שוטפים:נכסים 

 (2016)לשנת   K8הוצאות שכ"ד מראש               

 בלתי מוחשי:רכוש 

     (2017)לשנת    K8הוצאות שכ"ד מראש לז"א       

 

 

 31.12.16מאזן ל

 שוטפים:נכסים 

 (2017)לשנת   K8הוצאות שכ"ד מראש               

 

 

 731.12.1מאזן ל

 וטפים:שנכסים 

 )כיוון שנגמרה   0הוצאות שכ"ד מראש               

 תקופת ההוצאה(                                                

 

 

 

 

 2015דו"ח רוו"ה לשנת 

 הוצאות מכירה הנהלה וכלליות:

 (2015)לשנת    K8שכ"ד           הוצאות

 

 2016דו"ח רוו"ה לשנת 

 הוצאות מכירה הנהלה וכלליות:

 (2016)לשנת    K8הוצאות שכ"ד          

 

 7201דו"ח רוו"ה לשנת 

 הוצאות מכירה הנהלה וכלליות:

 (2017)לשנת    K8הוצאות שכ"ד          

 



 

 

 

 מראש Xהכנסות  -סעיף ב'

 

 

 

 

 

 

 הכנסות שכ"ד מראש )התחייבויות(
 זכות חובה 

1י.פ    .1.15  :0 
2    K8 1     K20 

3י.ס   1 .12.15: 1 2 

3   K12   1י.פ .1.16  :K1 ברה(  2  )משנה שע

3י.ס   1 .12.16 :0 

 

 הכנסות משכ"ד )הכנסות(
 זכות חובה 

1י.פ   .1 .15  :0 
 2    K8    

3י.ס   1 .12.15  :K8 

1י.פ    .1.16  :0 
 3    K1 2 

3י.ס   1 .12.16 :K1 2 

 

 פקודות יומן:

 K20             1.1.15    )ח(  מזומן                                 1

 )ז( הכנסות שכ"ד מראש          

 K8           31.12.15    )ח(  הכנסות שכ"ד מראש            2

 )ז( הכנסות משכ"ד          

 K12          31.12.16   )ח(  הכנסות שכ"ד מראש             2

 )ז( הכנסות משכ"ד          

 

 31.12.15מאזן ל

 :ותשוטפ יותהתחייבו

 (2016)לשנת   K12הכנסות שכ"ד מראש               

 

 631.12.1מאזן ל

 :ותשוטפ התחייבויות

 )נגמרה ההתחייבות(  0הכנסות שכ"ד מראש               

 

 
 

 לשלם Xהוצאות  -'גסעיף 

 פקודות יומן:

 15.2.16שהתקבל ב 1.2016חשבון             100)ח(  הוצאות חשמל                         1

 )ז( מזומן          

 .......פקודה לכל חודש......

 15.12.16שהתקבל ב 11.2016חשבון             100)ח(  הוצאות חשמל                       11

 )ז( מזומן          

 15.1.17שהתקבל ב 12.2016חשבון             100)ח(  הוצאות חשמל                       12

 )ז( הוצאות חשמל לשלם          

 

 

1.1.15 1.5.15 31.12.15 31.12.16 

12k 8K  קבלת

K20 ש"ח 

 2015דו"ח רוו"ה לשנת 

 הכנסות אחרות:

 (2015)לשנת    K8הכנסות משכ"ד          

 

 6201דו"ח רוו"ה לשנת 

 הכנסות אחרות:

 (2016)לשנת   K12הכנסות משכ"ד          

 



 

 

 

 הוצאות חשמל 
 זכות חובה 

פ     0:  1.1.16י.

1     100  

**** פקודה לכל חודש   ***  
12   100  

ס    1200: 31.12.16י.

 

 15.1.17פקודה ב

  12.2016חשבון             100)ח(  הוצאות חשמל לשלם             

 )ז( מזומן   

 

 

 לקבל Xות הכנס -ד'סעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 פקודות יומן:

 K20                  1.1.15)ח(  פיקדון                                 1

 )ז( עו"ש/מזומן          

 K2                 13.12.15)ח(  הכנסות ריבית לקבל              2

 )ז( הכנסות מריבית          

 רגע לפני הפירעון -K2                 13.12.16לקבל         )ח(  הכנסות ריבית      3

 )ז( הכנסות מריבית          

 פירעון הפיקדון -K24                13.12.16)ח(  מזומן/עו"ש                           4

 K4)ז( הכנסות ריבית לקבל                  

 K20   )ז( פירעון הפיקדון                      

 

 

 31.12.15מאזן ל

 נכסים שוטפים:

   K12פיקדון                        

 K2הכנסות ריבית לקבל     

 

 631.12.1מאזן ל

 נכסים שוטפים:

   +K24Xמזומן/עו"ש               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2k 2K 
פיקדון 

K20 ש"ח 

31.12.16 31.12.15 1.1.15 

קבלת 

K24 ש"ח 

 2015דו"ח רוו"ה לשנת 

    K2נסות מריבית )/מימון(    הכ

 6201דו"ח רוו"ה לשנת 

    K2הכנסות מריבית )/מימון(    



 

 

 

 גליון עבודה 
 

 והמאזנים הבוחנים.  Tסיכום של כל פקודות היומן, חשבונות ה

 שנעשה כראוי. לינו לוודא ע

 

 

 

 יומן חסרות: פקודות

 

 2016שנת לפחת                                K7.5  =0.1  *K75                   )ח( הוצאות פחת                

 גילינו שחסרה פקודה כי לא נרשם הוצאות פחת ביתרות                     )ז(  פחת נצבר )פחנ"צ(      

 

 2016 שימוש בשנת                                500(:2הערה )                                ביטוח   ת )ח( הוצאו

 גילינו שחסרה פקודה כי לא נרשם הוצאות ביטוח אלא רק הוצ' ביטוח מראש   הוצאות ביטוח מראש        )ז(      

 

 31.12.16מלאי סגירה ליום                          K80 1.1.16לאי מ                                   מ.פ תוצאתי)ח( 

                        מלאי מאזני)ז(      

                               K50(: 3הערה )                                      מלאי מאזני)ח( 

         מ.ס תוצאתי)ז(      

 

 12.16משכורת ל                                 K1(: 4הערה )                                משכורת)ח( הוצאות 

                   הוצאות משכורת לשלם)ז(      

 למעט דצמבר שעוד לא שולם 2016ההוצאות הרשומות בדף הם של כל שנת 

               

                                  K1.5(: 5הערה )                                עירייה)ח( הוצאות 

                        הוצאות עירייה לשלם)ז(      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 בית חרושת שחורי –גליון עבודה 

 

 דוח רוו"ה

 K300הכנסות          ז=

 (K305)ח= הוצאות       

 (K5הפסד נקי    ) ח=

 K50י.פ עודפים      ז=

 K45ז= רווח לייעוד    

 (0)ח= דיבידנט        

 K45י.ס עודפים      ז=

 

 

 

 

    מאזן ייעוד רווחים ה"רוו דוח מאזן בוחן מתוקן פעולות התאמה בוחן  מאזן פרטים

 זכות חובה זכות חובה תזכו חובה זכות חובה זכות  חובה זכות חובה  

   10000         10000      10000 מזומן

 5000        5000     5000  זכאים

   18000         18000      18000 לקוחות

 2500        2500     2500  ספקים

 15000        15000     15000  פ"שטל

   12000         12000      12000 ק"שטל

   1000         1000 ב500    1500 ראשביטוח מ

 3500        3500     3500  משיכת יתר

   200000         200000      200000 קרקע

   75000         75000      75000 בניינים

 150000        150000     150000  א"לז הלוואה

 22500        22500  א7500  15000  צ"פחנ

   50000         50000 ג80000 ד50000   80000 ימלאי מאזנ

 120000        120000     120000  הון מניות

         80000   80000   ג80000    תוצאתי מ.פ.

       250000  250000     250000  מכירות

         38000   38000   ה1000   37000 משכורת הוצ'

         159000   159000      159000 קניות

         9000   9000      9000 הוצ' נסיעה

         6000   6000      6000 ארנונה הוצ'

         3500   3500      3500 הוצ' ריבית

         7500   7500   א7500    הוצ' פחת

         1500   1500   ו1500    הוצ' עיריה

 הוצ' עיריה

 1500        1500  ו1500     לשלם

       50000  50000  ד50000     תוצאתי מ.ס.

         500   500   ב500    הוצ' ביטוח

 הוצ' שכר
 1000        1000  ה1000     לשלם

       300000 305000          סיכום

      (1)5,000 (1)5000           הפסד נקי

    50,000     50000     50000  עודפים י.פ.

    50,000 5,000             סיכום

 (2)45000    (2)45000             עודפים י.ס.

                    

 366000 366000 50000 50000 305000 305000 671000 671000 140500 140500 611000 611000 סיכומים

 דו"ח רוו"ה

 דו"ח ייעוד רווחים



 

 

 

 סיכום של השלבים:

 

 שכל הפקודות במקומות הנכונים בזכות וחובה. לראות  .1

 נכסים, הוצאות -*חובה

 הכנסות, התחייבות, הון עצמי -זכות*

 אם יש.  למלא סימני שאלה .2

 מעבר על ההערות ולהוסיף פקודות. .3

 לרשום אותם בפקודות התאמה. .4

 לסכום את כל התיקונים ולרשום אותם במאזן בוחן המתוקן.  .5

 להעביר את כל סכומי ההוצאות וההכנסות לדו"ח רוו"ה ולסכום אותו.  .6

 להעביר את הסכימה של ההפסד נקי )בדוו"ה( ואת הי.פ עודפים לייעוד רווחים.  .7

 ולחשב את הי.ס עודפים. את הדיבידנט לייעוד רווחיםיף להוס .8

 להכניס למאזן כי.ס עודפים.  .9

 

 

 רישומים שנעשו בטעות 

 

 ש"ח במזומן. ידוע שמנהל החשובות רשם את הרכישה כהוצאות שונות.  K10נרכש ציוד בסך  •
 

 היומן השגויה:  פקודת

 K10)ח( הוצאות שונות     

 )ז( מזומן    
 

 ן? מה דרכי הפתרו •

I. נקרא סטורנו.  -לבטל את הרישום השגוי ולרשום את הפקודה הנכונה 
 

 מחיקת הפקודה השגויה                   K10)ח( מזומן                 

 )ז( הוצאות שונות        

 רישום הפקודה הנכונה                     K10)ח( ציוד                  

 )ז( מזומן    
 

II. השגויים תיקון הסעיפים 
 

 הקטנת ההוצאות השונות והגדלת הציוד         K10)ח( ציוד                  

 )ז( הוצאות שונות    

 

 

 חשיבותו של המאזן הבוחן

 

כאשר עוברים על ההעברות של הדף חשונאות חשוב לפני שמוסיפים פקודות לעבור על הפקודות 

 הקיימות ולראות אם הם קיימות או לא

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 13ה דוגמ

 

 

 

 

 

 

 

 מקרה א'

 צריך להיות קיים 

 500 0 הוצ' שכ"ד
 K1.5 0 מראש הוצ' שכ"ד

 

 K2)ח( הוצאות שכ"ד מראש          

 )ז( מזומן    

  500)ח( הוצאות שכ"ד                   

 )ז( הוצאות שכ"ד מראש         

 

 'במקרה 

 צריך להיות קיים 

 500 0 הוצ' שכ"ד

 K2 K1.5 מראש הוצ' שכ"ד

 

  500)ח( הוצאות שכ"ד                    

 )ז( הוצאות שכ"ד מראש         

 

 מקרה ג'

 אין צורך בפקודות יומן

 

 

 

 

 

 

1.1.15 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 

 K1.5)ח( הוצ' שכ"ד מראש  

 500)ח( הוצ' שכ"ד  

500 500 500 500 

 שולם

K2 

 "חש



 

 

 

 שיטות לניהול מלאי 
 

 ש"ח כל אחד. 1עיפרונות ב 5קניתי  1.1.18ב

 ש"ח כל אחד. 2עפרונות ב 10קניתי  1.2.18ב

 עפרונות. 2נמכרו  1.3.18ב

 

 ים את עלות המכירה? מחשבאיך 

 

I. FIFO )נכנס ראשון יוצא ראשון( 

 ש"ח 2עפרונות שנמכרו = עלות מכר  2ש"ח לעפרון *  1

II. LIFO )נכנס אחרון יוצא ראשון( 

 ש"ח 4עפרונות שנמכרו = עלות מכר של  2ש"ח לעפרון *  2

III. ממוצע 

עפרונות סה"כ     15
5∗1+10∗2

15
=  

25

15
=  1

2

3
 

2חישוב עלות המכר:   ∗ 1 
2

3
= 3

1

3
  

 

 14דוגמה 

 
 

 שלב מקדים: 

 קניות

 עלות יחידה כמות יחידות מס' קנייה תאריך

25.10 3 K1 13 

18.7 2 K4 12 
5.2 1 K2 11 

 K1 10 מ.פ 1.1

 

 



 

 

 

 סה"כ יחידות שנמכרו

            31.12    21.9     7.5 

K6.5    =500     +K5    +K1 

 

 אי :ערך יתרת הסגירה של המלחישוב 

FIFO תקופתי 

 

                            K1      10-ב 

K6.5                     K2       11-ב 

                           K3.5     12-ב 

 

 K74  =12*K3.5   +11*K2  +10*K1  המכירה )עה"מ(:עלות 

     K19  =13*K1   +12*500                  מלאי סיום:

 

  ממוצע

 K8 =K1+K4+K2+K1כמות יחידות = 

 

סך כל העלויות

דות סך כל היחי
   =

1000∗13+4000∗12+2000∗11+1000∗10

8000
  =11.625 

ש"ח

יחידה
 

 

 K6.5* 11.625=  75,563   המכירה )עה"מ(:עלות 

 )מלאי פחות מה שנמכר(        K1.5* 11.625=  17,437                   מלאי סיום:

 

 

 ב'סעיף 

 FIFO התוצאה הסופית זהה למלאי התקופתי -תמידי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 בכל שלב של קנייה עושים ממוצע למלאי שנקנה עם הממוצע הקודם –תמידי ממוצע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 שיטת הזיהוי הספציפי  -שיטות לניהול מלאי
 

ן, שבה היחידות מזוהות באופן שיטה לקביעת עלות המכר של יחידות שנמכרו או השתמשו בה

ידי מספר סידרה )למשל, מלאי מכוניות(. כאשר יחידה נמכרת, -כלל על-מיוחד ובלעדי, בדרך

 פי המספר של היחידה.-מחיר העלות מזוהה על

 

 15דוגמה 

 

 

 

 M2 –מטוס א'  -1.1.14 -מ.פ

 M5 –א'+ג'   -2014"מ לשנת עה

 M3.5 -ב'+ד'  -31.12.14 -מ.ס

 

 

 הנמוך מביניהם -ווי שוקעלות או ש
 

להערכת מלאי )לרבות  עקרון חשבונאי המבוטא לעתים גם כ' עלות או שוק הנמוך שבהם

עבודות קבלניות(, אך גם לגבי נכסים שוטפים נוספים )כגון חייבים, שאם ערך השוק שלהם 

ק או נמוך, יש לרשום הפרשה לחובות מסופקים(, והקובע כי את ערכם יש להציג לפי מחיר השו

הנמוך שבהם. למשל, אם ערך השוק של המלאי נמוך ממחיר העלות או  -מחיר העלות 

יש להקטין את ערך המלאי ולהתאימו לערך השוק. את ההפסד הנובע מכך יש  -הרכישה שלו 

להראות כהוצאה בחשבונות התוצאתיים, למרות שההפסד טרם מומש. אם עולה ערך השוק על 

ערך הנמוך יותר, דהיינו במחיר העלות. בחשבונאות עלות פירושה מחיר העלות, יוצג המלאי ב

עלות היסטורית, שבה נרכש המלאי, בתוספת הוצאות שנעשו על המלאי; ואילו מחיר השוק 

יכול שיהיה ערך מימוש נטו של המלאי או עלות החילוף שלו )כאשר הוא נמוך יותר מאשר ערך 

, לפיו הפסד צפוי יוכר בדו"חות הכספיים עם המימוש נטו(. כלל זה נובע מעקרון השמרנות

  .התגבשותו גם אם טרם מומש ובניגוד לרווח המוכר בדרך כלל רק עם מימושו

 

 הן פקודות היומן?מה 

 שווי שוק( -K8עלות קנייה.  -K10)   K2=K8-K10)ח( הוצאות לירידת ערך מלאי                   

 )ז(  מלאי     

 

 

 



 

 

 

 צורות ארגון עסקי 
 

 :עסקי ארגון של צורות 3 קיימות

 יחיד עסק. 1

 שותפות. 2

 מ"בע חברה. 3

 

 חברה בע"מ שותפות עסק יחיד 

הקמת 

 העסק

 על המבוסס עסק

 המנהל אחד אדם

 .בו ומשקיע

 

 צורך יש כאשר כ"בדר מתפתח

. אנשים ממספר מגיעים אשר במשאבים

 .שותפים 2-20 בין

 שנוסדה יותר או אחד אדם של התאגדות •

 .החברות בחוק שנדרש כפי מהונרש

 כדי לרשום חברה נדרש: •

 מבעליה אחד כל י"ע חתומה בקשה.1

, החברה מטרות את המכיל – תקנון.2

 .הבעלים אחריות, ההון הרכב על פרטים

 שהינה ראשונים דירקטורים הצהרת.3

 שהינם בפועל החברה מנהלי הצהרת

 .כמנהלים לשרת מוכנים

יישות 

 נפרדת

 בין הפרדה אין •

 עללב העסק

  העסק

 העסק חיי אורך •

 בעליו חיי כאורך

 החוק – לבעליו העסק בין הפרדה אין •

 . לשותפות רישום מחייב אינו

 חיי לאורך מוגבל השותפות חיי אורך •

 השותפות מת אחד אם – השותפים

 .מלהתקיים חדלה

 פירוק=  השותפות בהרכב שינוי כל •

 השותפות

 יחד מלאה הינה שותף של האחריות •

 ולבד םהשותפי כל עם

 העסק בין הפרדה יש - הנפרדת היישות •

 מוגבלת המניות בעלי אחריות – לבעליו

 השניים בין מסך וקיים להון

 כאשר רק מסך הרמת מתאפשרת •

 להונות נועד הנפרדת ביישות השימוש

 כאשר או החוק של כוונה לסכל או אדם

 העסקי הניהול כי להניח סביר יסוד קיים

 בלתי סיכון נטילת מכיל החברה של

 את לפרוע החברה ליכולות באשר סביר

 (.כלכלי-לא עסק) חובותיה

 השם של החברה הינו מותג •

 

 

הגדרה 

 חשבונאית

 בין הפרדה יש •

 לבעל העסק

 העסק

 .לבעליה השותפות בין הפרדה יש •

 חלוקת את הקובע הסכם ישנו ל"בדכ •

 השותפים בין הרווחים

 אחד שותף לפחות=  מוגבלת שותפות •

 ליכל ואחד מוגבל

  העסק לבעל העסק בין מלאה הפרדה •

 – בבורסה נסחרת – ציבורית חברה •

 סוף אין עד 7 המניות בעלי מספר

 מחליטים החברה בעלי – פרטית חברה •

 -ל מוגבל הבעלים מספר – לצרף מי את

1-50. 



 

 

 

 זה שותף של הסיכון=  מוגבל שותף •

 בנוסף – שלו ההשקעה כגודל הינו

 .העסק בניהול חלק ליטול לו אסור

רק דוח  –מינימלי  דיווח

 רווה

 מלא רק דוח רווה –מינימלי 

 על מלאה שליטה יתרונות

 . העסק פעילות

 

, יחיד מעסק יותר גדולה הון גיוס יכולת

 .נמוכות ניהול ועלויות ניהול פשטות

 פרטיים לנכסים חשש אין – מוגבלת ערבות

 החברה בעלי של

 יכולה החברה – הבעלים בהרכב תלות אין

 לנצח קייםלהת

 נוחות בגיוס הון חיצוני

 לפגיעה אפשרות חסרונות

 אישיים בנכסים

 התחייבויות לכיסוי

 .העסק

 – הון בגיוס קשיים

 להון הגבלה קיימת

 הבעלים של

 כיסוי לצורך אישיים בנכסים פגיעה •

 בהרכב שינוי כל. העסק חובות

 .השותפות פירוק משמעו השותפים

 נושה יכול – בחובות השותפות אם •

 ותבוע מהשותפים אחד לכל לפנות

 שותף אותו. החוב סכום כל את ממנו

 אך חלקם את מהאחרים לדרוש יכול

 החלק את רק לנושה להחזיר יכול אינו

 שלו

 דיווח וניהול מורכב

 

 

  



 

 

 

 

 ניתוח דוחות כספיים
 

 יחסי נזילות
בעיות של  מטרתם של יחסים אלו היא לבחון עד כמה החברה מסוגלת להתמודד עם

במגבלות על  נזילות בטווח הקצר, או לחילופין, עד כמה החברה חשופה לסיכונים שמקורם

 חשוב להשוות את מה שיצא לשוק. האמצעים הנזילים שבידי החברה.

 

5     -יחס שוטף .א =
5𝑀

1𝑀
=

נכסים שוטפים

התחייבויות שוטפות
 

 

את המשמעות שלו צריך לבחון אותו כשמנתחים  .קשה לדעת מהו יחס שוטף טוב. אין משמעות למספר עצמו

לעומת חברה שמציגה  5.0ושנה שעברה  1בין חברה שמציגה השנה  ביחס למה שהיה שנה קודמת. יש הבדל

 צריך לבחון את זה גם ביחס לחברות דומות בענף, או ביחס ממוצע בענף. בעבר הייתה 2 . ובשנה קודמת 1השנה 

היחס השוטף כניבוי  המצב יותר טוב. אי אפשר להתבסס על –נטייה לחשוב שככל שהיחס שוטף יותר גבוה 

 –חברה מחזיקה הרבה נכסים שוטפים לאורך זמן  לפשיטת רגל. יחס שוטף גבוה זה אומר שהחברה לא יעילה. אם

לקוחות שלא פורעים את החוב שלהם  –שוטף גדול יכול להעיד על בעיות  משהו שם לא דופק כמו שצריך. יחס

חשבונאית כי מכירים  ברה מערך גבייה טוב, או כי המוצרים שהחברה מספקת דפוקים, או שיש בעיהלח )או כי אין

 . בהכנסות מוקדם מדי , ( מלאי שמצטבר וכו

 

2  -יחס מהיר .ב =
5𝑀−2𝑀−1𝑀

1𝑀
=

בניכוי מלאי ובניכוי הוצאות מראש נכסים שוטפים 

התחייבויות שוטפות
 

 

 .מלאי מצטבר( ולכן רצו לנכות אותו רעש )עלות או שוק, מלאי עושה הרבה

 
 

 יחסי יעילות
 בודקים עד כמה הפירמה מנהלת את יחסיה בצורה אפקטיבית.

 =   -מחזור הנכסים .א
מכירות

י.פ נכסים+י.ס נכסים

2

 
1𝑀

500𝐾
=

1𝑀
400𝐾+600𝐾

2

  =2 

 -המלאימחזור  .ב
עלות המכירות

י.פ מלאי+י.ס מלאי

2

 
700𝐾

350𝐾
=

700𝐾
400𝐾+300𝐾

2

  =2 

 

 יחסי איתנות
. בדרך כלל לא ירצו לקחת מההון העצמי לטובת עד כמה הפירמה יציבה בזמן הארוך

התחייבויות לזרים על מנת לשמור על חלוקת סיכון נכונה. במידה ותיהיה פשיטת רגל 

  ההלוואה מהבנק תספוג חלק מההפסד. 

0.4     -ייבויותשיעור ההתחייבויות לזרים, מתוך סך ההתח .א =
40𝑀

100𝑀
=

התחייבויות לזרים

סך הכל התחייבויות
 

0.67     -מנוף פיננסי .ב =
40𝑀

60𝑀
=

התחייבויות לזרים

הון עצמי
 

 

מנוף פיננסי גבוה טוב כאשר השוק הולך לקראת גאות ומנוף פיננסי נמוך טוב כאשר השוק הולך לקראת 

 שפל.

 

 



 

 

 

 יחסי רווחיות

10%  -הגולמי/שיעור הרווח הנקי .א =
100𝐾

1𝑀
=

רווח  נקי/גולמי

מכירות
 

   −רווח למניה .ב
ש"ח

מניה
1 =

100𝐾

100𝐾
=

רווח  נקי

ממוצע הון מניות
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 דו"ח תזרים מזומנים 
 

 

 

 ש .של המזומן והעו" T, הוכנס דו"ח תזרים מזומנים. הדו"ח מאחד את חשבונות ה1991משנת 

 

 מזומן+ עו"ש

 זכות חובה

 XXי.פ 
 

 תקבולים 
 

 
 

 תשלומים

  XXי.ס 

  

 תז"מ מפעילות שוטפת

 :קבוצות עקריות 3תקח את כל התקבולים והתשלומים ותחלק אותם ל

 כל כסף שהתקבל )באשראי ובמזומן במהלך השנה( -תז"מ בגין מכירות .1

רק אשראי שנפדה  -לך השנה)באשראי ובמזומן בהמכל הכסף ששולם  -תז"מ בגין קניות .2

 השנה(

 כל שאר הוצאות .3

 

 תזרים המזומנים שלילי לאורך זמן הדבר מצביע על פשיטת רגל קרבה. אם 

 

 



 

 

 

 

 תז"מ מפעילות השקעה

 זהו תזרים המזומנים שנובע מהשקעותיה של הפירמה והמימוש )מכירה( שלהם. 

ך, ומתן הלוואות לפירמות : מכירה וקניה של רכוש קבוע, מכירה וקניה של ניירות ערלמשל

 . אחרות 

 שלילי בסעיף זה לא בהכרח דבר רע. יכול להיות שזה השקעה לעתיד. ערך 

 

 "מ מפעילות מימוןתז

תזרים המזומנים שנוגע למישור המימוני של הפירמה. כלומר, קבלת הלוואות ופרעונן )רק זהו 

ות ותשלום דיבידנד במזומן, החלק של הקרן לא כולל ריבית(, הנפקת הון מניות לבעלי המני

 הנפקת אגרות חוב לזרים ופדיון אגרות החוב. 

 )*( הריבית תיכתב בפעילות השוטפת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 שינויים חשבונאים ברכוש  קבוע 
 

 אומדן ישינוי
. ייתכן ובמשך שנות הפחת השנתי מבוסס על אומדן אורך חיי הנכס ואומדן ערך השיירחישוב 

ילות הנכס מתגלים נתונים חדשים שמצריכים לשנות את אחד האומדנים הנ"ל או את פע

שניהם. את השפעת השינויים באומדנים יש לשקף מתחילת התקופה החשבונאית שבה חל 

 השינוי והילך.

 

 16דוגמה 

 
 

 פקודות יומן -2013שנת 

         K8                                1.1.13)ח( מכונה ברוטו                              .1

 )ז( מזומן    

= K1.2)ח( הוצאות פחת                      .2
8𝐾−2𝐾

5
          2013פחת לשנת                    

 )ז( פחנ"צ    

 

 פקודות יומן -4201שנת 

 

 K4.8 =K1.2-K2-K8    ?  1.1.14מהי יתרת הוצאות הפחת נכון ל

 <  שנתיים וחצי   -  1.1.14-1.7.16?     1.1.14נכון ל מהי יתרת אורך חיי הנכס

  

= 1920)ח( הוצאות פחת                       .1
4.8𝐾

2.5
          2014פחת לשנת                      

 )ז( פחנ"צ    

 

 פקודות יומן -5201שנת 

 

= 1920)ח( הוצאות פחת                       .1
4.8𝐾

2.5
          2015פחת לשנת                      

 )ז( פחנ"צ    

 
 פקודות יומן -6201שנת 

 

=960)ח( הוצאות פחת                 .1
1920

שנה−2 חצי 
 =

4.8𝐾

2.5
          2016פחת לשנת                 

 )ז( פחנ"צ    

 

 



 

 

 

 שיטהשינויי 

זאת, ניתן לעבור משיטת  על פי עיקרון העקביות רצוי להימנע משינוי שיטת הפחת. יחד עם

פחת אחת לאחרת כשנוצרו תנאים חדשים המצדיקים זאת. לדוגמה, בשנה מסוימת התגלה 

ששיטת סס"ש )סכום ספרות השנים( תהלום טוב יותר את אופו הפחתת הנכס מאפשר שיטת 

 הקו הישר. 

שבה  המתחילת התקופתיושם שיטה יטופל כמו שינוי האומדן. כלומר, השיטה החדשה השינוי 

 נמצא כי יש לשנות את השיטה. 

 

  17דוגמה 

 
 

 פקודות יומן -4201שנת 

         K130                                1.1.14)ח( מכונה ברוטו                              .1

 )ז( מזומן    

33,333 )ח( הוצאות פחת                   .2 = 5 ∗
130𝐾−30𝐾

15
          2014 פחת לשנת            

 )ז( פחנ"צ    

 

=   15  מקדם:)*( 
5∗(5+1)

2
  =1+2+3+4+5 

 

 פקודות יומן -5201שנת 

 

 K30-K130 – 33,333=  66,667?        1.1.15מהי יתרת הוצאות הפחת נכון ל

 שנים 4?       1.1.15מהי יתרת אורך חיי הנכס נכון ל

  

= 16,667)ח( הוצאות פחת                       .1
66,667

4
          2015פחת לשנת                      

 )ז( פחנ"צ    

 

 

 31.12.15מאזן 

 K130מכונה ברוטו   

 16,667+33,333=       (K50)"צ           פחנ

 K80מכונה נטו       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 שיפוץ

נכס רכוש קבוע בצורה כזו שהנכס המשופץ הינו בעל תכונות שלא היו בכאשר אנו משפצים 

 לפני השיפוץ יש להוסיף את עלות השיפוץ לעלות הנכס המקורית. 

 ... חשוב לשים לב כמה זמן השיפוץ יחזיק. שיפוץ רכב, שיפוץ דירה לדוגמה:

 )*( לפי עקרון ההקבלה

 

 18דוגמה 

 
 

 פקודות יומן -4201שנת 

         1.1.14                                9,700)ח( מכונה ברוטו                              .1

 )ז( מזומן     

900 )ח( הוצאות פחת                       .2 =
9,700−700

5∗2
          2014פחת לשנת                    

 )ז( פחנ"צ    

 

 פקודות יומן -5201שנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עלות ברוטו -ערך השייר -עלות השיפוץ+ >    פחנ"צ     <                                                                             

 K1.5+        450- 900-          700  -        K9.7      =    9,150?        1.1.15מהי יתרת הוצאות הפחת נכון ל

          

 אורך חיי הנכס המשוער -תוספת אחרי השיפוץ+ פחנ"צ                                                                         

5שנים   =   5.75?       1.1.15מהי יתרת אורך חיי הנכס נכון ל −
6

12
−

3

12
+ 1

6

12
 

  

 

          K1.5מכונה ברוטו                            )ח(   .1

  זכאים שיפוץ )ז(    

=) 450+1,193=1,643)ח( הוצאות פחת                     .2
9150

5.75
∗

9

12
+)450                    

 )ז( פחנ"צ    

 

 

 

 

31.12.15 
 יום השיפוץ

53.131.  1.1.15 

 הוצאות פחת לתקופה:
9.7𝐾 − 700

5
∗

3

12
= 450 



 

 

 

 טעותתיקון 

מתגלה טעות ברישומים הנוגעים לעלותו של הנכס יש לבצע פעולה הנקראת תיקון כאשר 

טעות. במסגרת פעולה זו נתקן את עלות הנכס ואת הפחת הנצבר ונביא אותם לסכום שבו הם 

ה מתרחשת הטעות. ההפרש ירשם מול סעיף שנקרא: יתרת פתיחה מוצגים אם לא הית היו

 עודפים. 

 )*(מתייחס למקרה שבו גילינו את הטעות לאחר פרסום הדוחות הכספיים של אותה התקופה.

 

 19דוגמה 

 
 

 רישומים המכילים את הטעות  -פקודות יומן -2013שנת 

 K110היה אמור להיות                 K100                               1.1.13)ח( מכונה ברוטו                              .1

 )ז( מזומן    

 אמורים לבטל                     K10                                1.1.13)ח( הוצאות מכס                              .2

 )ז( מזומן    

= K20)ח( הוצאות פחת                         .3
100𝐾

5
 K22אמור לצאת             2013פחת לשנת                      

 )ז( פחנ"צ     

 

 פקודות יומן -4201שנת 

 אסור פשוט לבטל את הפקודות כי נסגרה השנה עם הטעויות  -)*( חשוב לציין

 לא משנים -המזומן תקין           K10  =K100 – K110                     1.1.13)ח( מכונה ברוטו                    .1
 

 = K2=K20-K22 פחנ"צ                  )ז(    
110𝐾

5
− 

110𝐾

5
 בהתאם לשינוי בערך הנכס                                    

 

 איזון הפקודה -מטרתו                                                K8  P.N            )ז( י.פ עודפים                      

= K22)ח( הוצאות פחת                          .2
110𝐾

5
          2014פחת לשנת                      

 )ז( פחנ"צ     

 

 :(2014לשנת  1)פקודה  הסבר לי.פ עודפים

 K10תגדל ב)ז( ב < י.פ עודפים K10יגדל ב)ז( ב 2013ש"ח ב)ז( < רווח נקי לשנת  K10לבטל הוצ' מכס בסך   .1

 K2< י.פ עודפים תקטן ב)ח( ב K2יקטן ב)ח( ב 2013ב)ח( < רווח נקי לשנת  K2פחת בסך  להגדיל הוצ' .2

 K8: י.פ עודפים גדלה ב. סיכום סופי3

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  20דוגמה 

 
 

 רישומים המכילים את הטעות  -פקודות יומן -4201שנת 

                 K12                               1.1.14 )ח( מכונה ברוטו                             .1

 )ז( מזומן    

                       K1.8                                1.1.14)ח( הוצאות ביטוח                           .2

 )ז( מזומן   

= K4)ח( הוצאות פחת                         .3
12𝐾

3
             2014פחת לשנת                      

 )ז( פחנ"צ     

 

 פקודות יומן -5201שנת 

            K1.8  =K12 – K13.8                     1.1.14)ח( מכונה ברוטו                     .1
 

= 600)ז( פחנ"צ                              
13.8𝐾

3
− 

12𝐾

3
                                           

 

                                                 K1.2  P.N            )ז( י.פ עודפים                      

= K4.6)ח( הוצאות פחת                              .2
13.8

3
          2015פחת לשנת                    

 )ז( פחנ"צ     

 

 מןפקודות יו -6201שנת 

 K4.6=13.8-0-4-4.6-600   מה היתרה שנשארה?

 שנים 4זמן נשאר? כמה 

  10(= 5*4) /2?    מקדם

 

 K1.84=*4)ח( הוצאות פחת                            .1
4.6𝐾

10
          2016פחת לשנת                    

 )ז( פחנ"צ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 סיםשיערוך נכ
 

 של הנכסים המשועריםהמקורות להערכת שווי השוק 
 השוואה לעסקאות דומות .1

 לא אמין , מוטה לכיוון הלקוח -שמאיהערכת  .2

עם השיערוך התבצע באמצע השנה עד אותו רגע  -)*( השיערוך מתבצע לתאריך השיערוך

 שומרים על הערך שהיה לפני ולאחר מכן משנים את הערך לשיערוך החדש. 
 

 21דוגמה 

 
 

 K100 K250 -1סעיף 

          K100                         1.1.14קע                                   )ח( קר .1

 )ז( מזומן     

 K150                      31.12.14                    250-100)ח( קרקע                                    .2

 )ז(קרן משערוך     
 

צמי.מטרתה להגדיל את ההון העצמי ללא נגיעה קרן הון שממוקמת בהון הע -קרן שערוך

כשעובדים על פקודות יומן של קרן השתלמות   יופיע במאזן תחת ההון העצמי.בדו"ח רוו"ה. 

 חשוב לשים את שווי הנכס לפני השערוך ואחרי השערוך.
 

 K100  K70  2סעיף 

          K100                         1.1.14)ח( קרקע                                    .1

 )ז( מזומן     

 K30                         31.12.14                   100-70)ח( הפסד הון                               .2

 )ז(קרקע   

 

 (1)המשך של סעיף  K100 K250  K252 -3סעיף 

                         K252                           1.7.15)ח( מזומן                                     .3

   K250קרקע                                 )ז(    

 K150)ח( קרן הון משערוך                    

 K152                                                      252-100)ז( רווח הון                                 

 



 

 

 

  K100 K250  K80 -5יף סע

          K100                            1.1.14)ח( קרקע                                    .1

 )ז( מזומן  

 K150                          31.12.14                    250-100)ח( קרקע                                    .2

 )ז(קרן משערוך  

 (2)שלב                                       K150                         31.12.15רן משערוך                           )ח(ק .3

 (   3)שלב                                                                              K20                              )ח( הפסד הון

 (1)שלב       K170                                                            250-80           קרקע              )ז( 

 

: ראשית מורידית את כל היתרה מהקרן שערוך ולאחר מכן אם עדיין יש הפסד מורידים את אופן פעולה)*( 

 הכסף מההפסד הון

 

 22דוגמה 

 
 

 1סעיף 

 לפני השערוךגע ר 1.1.16 -מאזן

 K150ברוטו     מבנה 

                   (K60)"צ            פחנ
150𝐾

10
∗ 4 = 60K 

 K90מבנה נטו        

 

                             6פי  -היחס
שווי בשוק

במאזן שווי 
=

540𝐾

90𝐾
= 6 

 

 אחרי השערוךרגע  1.1.16 -מאזן

 K900                   K900=6*K150ברוטו     מבנה 

 K360=6*K60                  (K360)"צ            פחנ

 K540                    K540=6*K90מבנה נטו        

 

 השערוךפקודות 

                           K750       =K150-K900                    1.1.16             )ח( מבנה ברוטו                             .1

 K300       =K60-K360              )ז( פחנ"צ                         

 K450       =K90-K540            )ז( קרן הון משערוך             

                    2016פחת לשנת                 K90        =10/K900             )ח( הוצאות פחת                             .2

 )ז( פחנ"צ                            

                        2016הפחתת קרן משערוך לשנת        K75       =6/ K450                                          קרן משערוך)ח(  .3

               עודפים )הפחתה מקרן שערוך()ז( 

 

 



 

 

 

  31.12.16 -מאזן

 K900                   K900ברוטו     מבנה 

 K450=K90 +K360                  (K450)"צ            פחנ

 K450                   K450 =K450- K900   מבנה נטו      

 

 2סעיף 

 פקודות יומן 

                    2017ת פחת לשנ                K90        =10/K900)ח( הוצאות פחת                                          .1

 )ז( פחנ"צ                            

                        2017הפחתת קרן משערוך לשנת        K75       =6/ K450)ח( קרן משערוך                                           .2

 )ז( עודפים )הפחתה מקרן שערוך(              

 

 גע לפני השערוךר 31.12.17 -מאזן

 K900                   K900ברוטו     מבנה 

 K540=K90 +K450                  (K540)"צ            פחנ

 K360                   K360 =K540- K900   מבנה נטו      

 

                           0.14פי  -היחס
שווי בשוק

במאזן שווי 
=

50.4𝐾

360𝐾
= 0.14 

 

 רגע אחרי השערוך 31.12.17 -מאזן

 K126                   K126=0.14*K900ברוטו     מבנה 

 K75.6=0.14*K360                 (K75.6)"צ            פחנ

 K50.4                   K50.4=0.14*K540מבנה נטו        

 

 השערוךפקודות 

             K464.4      =K75.6-K540                            פחנ"צ            )ח(  .1

 K309.6=K464.4-K774מורידים תחילה את הקרן           K300       )ח(קרן משערוך

 K9.6 -מורידים את השאר מההפסד הון          K9.6                         )ח(הפסד הון         

 K774         =K126-K900                             מבנה ברוטו)ז( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 32דוגמה 

 

 

 רגע לפני השערוך 31.12.14 -מאזן

                    K750ברוטו     מבנה 

                  (K225)"צ            פחנ
750𝐾

10
∗ 3 = 225K 

   K525   מבנה נטו      

 

פי   -היחס
2

3
                           

שווי בשוק

במאזן שווי 
=

350𝐾

750𝐾
=

2

3
 

 

 רגע אחרי השערוך 31.12.14 -מאזן

                   K500ברוטו     מבנה 
2

3
∗ 750𝐾 = 500𝐾 

                 (K150)"צ            פחנ
2

3
∗ 225𝐾 = 150𝐾  

                   K350מבנה נטו        
2

3
∗ 525𝐾 = 350𝐾 

 

 השערוךפקודות 

 K75          =K150-K225                            פחנ"צ             )ח( .1

 K175         =K75-K250                         )ח(הפסד הון          

 K250         =K500-K750                             )ז( מבנה ברוטו

 

 רגע לפני השערוך 31.12.17 -מאזן

                    K500ברוטו     מבנה 

                  (K300)"צ            פחנ
500𝐾

10
∗ 6 = 300K 

  K200   מבנה נטו      
 

פי   -היחס
5

2
                           

שווי בשוק

במאזן שווי 
=

500𝐾

200𝐾
=

5

2
 

 

 

 רגע אחרי השערוך 731.12.1 -מאזן

                 K1250ברוטו     מבנה 
5

2
∗ 500𝐾 = 1,250𝐾 

                 (K750)"צ            פחנ
5

2
∗ 300𝐾 = 750𝐾 

                   K500מבנה נטו        
5

2
∗ 200𝐾 = 500𝐾 

 

 השערוךפקודות 

 K450          =K300-K750                            )ח( פחנ"צ             .1

          K100                          הון          רווח)ח( 

          K200       )ח(קרן משערוך

 K750         =K500-K1250                             )ז( מבנה ברוטו

 

 K100הסבר ה)ז( רווח הון 

 K175ביטול הפסד ההון ב)ז(  .1

הוצאות הפחת שנרשמו בתקופת השערוך ה"שגוי" היו  .2

. K75בעוד שהיו צריכות להיות על סך  K50בסך 

הוצ' פחת ולכן צריך להוסיף  K25נרשמו פחות 

K75=3*K25 

 
-31.12.17

1,250 
750-1.1.12  

31.12.14- 500  

 אות פחתהוצ

K75 
 הוצאות פחת

K50 



 

 

 

 שיטת השווי המאזני
 

שיטה חשבונאית לעריכת דוחות כספיים מאוחדים של חברה שיש לה השקעות בחברות 

ות של החברה חלקה ברווחים, בהפסדים ובעודפים של אחרות. לפי שיטה זו נכלל בדוח

 של חברה בחברות אחרות.השקעות  החברות הבנות )גם: שיטת אקוויטי(.

 השקעות -)*( סעיף במאזן: נכסים בלתי שוטפים 
 

 יש להבחין בין שתי אפשרויות:לצורך מדידת ההשקעה 

 לחברה א' יש השפעה מהותית על מהלכיה של חברה ב' .1

 ן השפעה מהותית על מהלכיה של חברה ב'לחברה א' אי .2
 

 מקרים בהם יש השפעה מהותית :

 ומעלה מהמניות של חברה ב' 20%חברה א' מחזיקה  •

אך ביחס לאחוזים של בעלי המניות הנוספים לחברה א'  20%פחות מב מחזיקהחברה א'  •

 יש יחס גבוה. 

ב', אולי חותמת  חברה א' לקוח או ספק עיקרי של חברה ב' )בעלת מנוף לחץ על חברה •

 על ערבויות עבור חברה ב'(
 

 הטיפול החשבונאי כאשר אין השפעה מהותית

 לבורסה ובודקים כמה כל מניה שווה ומכפילים במספר המניותהולכים 

ש"ח=  500  -בחברה ב'השקעה לדוגמה:  
ש"ח

מניה
5 ∗  100 מניות

 

 הטיפול החשבונאי כאשר יש השפעה מהותית

 י. לפי שיטת השווי המאזנ

על כל שינוי בהון העצמי של ב' יינתן שינוי יחסי בחשבון ההשקעה של  -השווי המאזנישיטת 

 חברה א'.

 ? הון מניות, קרנות הון  ועודפים. מורכב ההון העצמיממה 

 ל כל שינוי בהון העצמי של ב' יחול שינוי בהשקעה של א' )יגדל באחוז מסויים(ע
 

אז ההשקעה של חברה  30%ז של והוחלט על אחו  K1מה: העודפים של חברה ב' גדלו בלדוג

 (. K1*  30%ש"ח )  300הסכום השקעה שלה בתוספת  -היהא' ת
 

 לגבי שיטת השווי המאזניהערות 

אז בנוסף ליישום שיטת השווי המאזני עושים דוחות  50%אם שיעור ההחזקה גבוה מ .1

 מאוחדים. 

ה )חברה ב'( אז יש לחברה א' אם חברה מסויימת מרוויח -שיעור ההשתתפות ברווחים .2

מה קורה  . כלומר, כמה מתוך הרווחים שייכים לחברה המשקיעה.30%זכות של 

 באחזקת שרשרת?

 ג'%25ג'        +      א %30 ב'   %60 א'     לדוגמה:

 ש"ח  100: רווח

 43%= 30%*0.6+ 25%השקעה לא':  תוספת 

 



 

 

 

 ון. הזכות למנות חברי דירקטורי -החזקהשיעור  .3

 30אז היא רשאית למנות  30%חברי דירקטוריון ולחברה א' יש  100לחזרה ב' יש אם 

 חברי דירקטוריון. 

 קורה באחזקת שרשרת?מה 

 ג'%25ג'        +      א %30 ב'   %60 א'     לדוגמה:

 25%+  30%=  55%כמה חברי דירקטוריון יש לא'?  

 . 25%תשובה היתה אז ה 50%)*( אם ההשפעה של א' פחות מ
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 זכות חובה 

פ     0:  1.1.10י.
1     700  

2    150  

ס    850: 31.12.10י.

פ    120    3 850:  1.1.11י.
ס    730: 31.12.11י.

פ    730    4 730:  1.1.12י.

ס    0: 31.12.12י.

פ     0:  1.1.12י.

5    130  6   60 
ס    70: 31.12.12י.

 

 1.1.10    700       השקעה בחברה ב' )ח( .1

            מזומן)ז( 

 0.3*500                31.12.10    150  )ח( השקעה בחברה ב'      .2

  )ז(רווחי אקוויטי

               0.3*400                31.12.11   120        )ח( רווחי אקוויטי .3

    )ז( השקעה בחברה ב'

 כל ערך החובה ללא כניסה  31.12.11   730        )ח( רווחי אקוויטי .4

  לפי ע' המסך המשפטי -לזכות                               )ז( השקעה בחברה ב'

               K2 *0.3 -470                31.12.13   130  )ח( השקעה בחברה ב'           .5

 )ז( רווחי אקוויטי

               0.3* 200               חלוקת דיבידנט          60             )ח( מזומן / עו"ש  .6

 )ז( השקעה

                                     

נרשם לאחר ההורדת מס  סעיף בדוו"ה לאחר הרווח הנקי )רווחי אקוויטי מחברה ב'(.)= הון עצמי(.  -רווח אקוויטי

 אלו )כלומר, שלא יהיה כפל מס(.  כיוון שחברה ב' כבר שילמה את המס עבור רווחים

 

 



 

 

 

כאשר חברה ב' מפסידה יותר מסכום ההשקעה של חברה א', חברה א' לא תשתתף  -הפסדים של חברה ב'

בהפסדים, כלומר, לא תשלם יותר מסכום ההשקעה בהתאם לאותה שנה )חלק החובה בהשקעה( וזאת לפי עקרון 

ן הממוריאלי אשר לא נכנס לדוחות המאזניים. מדוע? המסך המשפטי. איפה נרשם שאר ההפסד? נרשם בחשבו

על מנת שאם החברה תחזור להרוויח החברה המשקיעה תדע כמה מגיע לה )היא תצתרך לשלם את שאר ההפסד 

 שלה ולאחר מכן תרוויח(. 

 

  -ממוריאליחשבון 

 0    י.פ        1.1.12

 חוב זה ואז חברה א' תחזור להרוויח  קודם יוחזר     K4*0.3 -730=      470          2012שנת 

 470 י.ס 31.12.12

 (470)  2013שנת 

31.12.13     0 

 

 עקרון המסך המשפטי –תזכורת 

 

 מסך משפטי           

 |  חברה ב'|א'     חברת 

 חברה    ||      בעלת 

 מוחזקת   ||      המניות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ף עלותעוד -שיטת השווי המאזני
 

העודף של עלות ההשקעה בחברה מוחזקת על השווי המאזני שנרכש. עודף זה מיוחד בדרך 

כלל לנכסים מוחשיים, המוצגים בדו"חות הכספיים בערך שהוא נמוך מערכם הכלכלי לדעת 

הרוכשים, או לנכסים בלתי מוחשים )מוניטין(. במקרה האחרון נהוג בארץ להפחיתו על פני 

שנים )בארה"ב, עד ארבעים שנה(. העודף מוצג בדו"חות הכספיים  25-ל 10תקופה שבין 

 המאוחדים כרכוש אחר.

 

 מאזן  –ב' חברה 

 M60 -התחייבויות לזרים    נכסים

M100      =הון עצמיM40 

 

 M50שילמתי  M40 שווי מאזני= הון עצמי= 

 

 25דוגמה 

 
 

 סעיף א'

  –חישוב עודף העלות 

 ווי מאזני חברה ב'= הון עצמי של חברה ב'ש   K1.5   סכום ששולם

 הון מניות K1.1עודפים    %100       100( * 100 +K1.1)=   (K1.1) שווי מאזני שנדרש

   400    העלותעודף 

 

  -הרכבו שלעודף העלות לתאריך הרכישהחישוב 

 מאזןשווי ב 1400שווי שוק     1540     100%( *1540 – 1400= )  140 בגין רכוש קבוע 

 N.P  260  בגין מוניטין 

 400   "כסה

 

 ב'סעיף 

  -31.12.13הרכב עודף העלות ל

 31.12.13י.ס  2013הפחתה ב 1.1.13י.פ  פרטים

.1 140 רכוש קבוע
140

7
= (20)          2 .120 =140-20 120 

 234 260-36= 234. 2       260*0.1(=26.)1 260 טיןימונ
 354 (46) 400 סה"כ

 

 



 

 

 

 בחברה ב'ה עקהש
 זכות חובה 

פ     K1.5:  1.1.13י.

ב ב'  וחי חברה  דף העלות (100%)    600   -2013רו  46  -עו

ס    2054: 31.12.13י.

 

 -2054דרך נוספת להגיע ל

 השקעה= שווי מאזני+עודף עלות  )בכל תאריך זמן(

 

 ? 31.12.13השווי המאזני ליום כמה 

1700  (=600  +100  +1000 * )100% 

 + הון מניות( * אחוז מניות בחברה1.1.13+ עודפים 2013)רווח           

 

  יתרת עודף העלות?כמה 

354 

 

 ההשקעה? כמה 

2054 =354  +1700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 דוחות מאוחדים
 

דוחות כספיים מאוחדים הם "דוחות כספיים של קבוצה בהם הנכסים, ההתחייבויות, ההון, 

, ההוצאות ותזרימי המזומנים של החברה האם ושל החברות הבנות שלה מוצגים ההכנסות

כדוחות כספיים של ישות כלכלית אחת". הדו"חות המאוחדים כוללים דו"ח על המצב הכספי 

מאוחד, דו"ח על הרווח הכולל מאוחד, דו"ח על השינויים בהון מאוחד, דו"ח תזרים מזומנים 

 מאוחד וביאורים.

 

 26דוגמה 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 מחברים את כל הנתונים •

הון מניות ועודפים שמים רק את של  •

החבר השולטת על מנת שלא יהיה 

 כפילות . 

סים )שווי מאזני של חברה ב'= נכ

והתחייבויות לזרים של חברה ב'= הון 

 עצמי של חברה ב'(

גם לרשום את סעיף "השקעה בחברה  •

 ב'" במאזן זאת כפילות.

 
במקרה שבו  –מיעוט מאזני 

גיעים לחברה א' )פירוק הרווחים מ

חברה ב', דיבידנד(  על חברה א' 

למרות שהיא לא  100%)שקיבלה 

מבעלי המניות ( לחלק  100%בעלת 

 את הסכום עם המיעוט המאזני. 

 

 ההון העצמי של חברה ב'
 

10K-7.8K+(5.8K-600-100- 

 הון מניות-מכירות(+י.פ עודפים-עה"מ-פחת-

100)-100=22.7K 

דנד  שכ"ע-הון עצמי=דיבי
 

 5000 -רווח חברה ב'

 K12.7 -י.ס עודפים

 K22.7הון עצמי )י.ס+הון מניות(= 

החלק של המיעוט  –רוו"המיעוט 

  מרווחי חברה ב'

 
י רווח –רווח נקי לאחר מיעוט

מיעוט  –חברה א' + רווחי חברה ב' 

  רוו"ה

 
לא נרשמים על מנת  -רווחי אקווטי

לא ליצור כפילות ולמנוע את עקרון 

 הגילוי הנאות. מפורטים בדו"ח רוו"ה 

 

 

 סיימנו את החומר

😊 
 



 

 

 

 חזרה למבחן 
 

ש"ח אבל בטעות נרשם בספרי  252,340הוערך בסך  31.12.15המלאי של חברת "גל" ביום 

ש"ח. כיצד טעות זו תשפיע על הוצאות המ"ס של החברה אם ידוע  311,295החברה סך של 

 . הנח שיטת מלאי תקופתי.  20%ששיעורם הוא 

 

 .ס= עה"מ(מ -)מ.פ+ קניות

< רווח נקי גדול יותר - 58955גורר את ה שעלות המכר נמוכה יותר ב -   58955= 311295-252340

 < הוצאות המ"ס יגדלו. חישוב גודל הגדילה:-עלות המכר(  -)מכירות

58955*0.2 =11791 

 ששולם בטעות^מס 

 **ההסבר חשוב!

 

יום  15ת לבצע את ההזמנה חברה מסויימת עוסקת בארגון מסיבות. היא דורשת מהלקוחו

 יום מיום מתן השירות.  20לפני מועד האירוע. כמו כן היא דורשת שהתשלום יתבצע תוך 

 החברה תכיר בהכנסה. מתי 

 

 לפי העיקרון הכרה בהכנסה ביום ביצוע האירוע על החברה להכיר בהכנסה.  

 יירשם כ:האירוע 

 )ח( לקוחות

 )ז( מכירות

 

ש"ח כהוצאות בדוו"ה במקום  40,000הוצאות הובלה בסך  1.1.11חברה רשמה בטעות ב

בשנה.  10%להוסיפם לעלות הנכס. החברה הפחיתה את הנכס בשיטת הקו הישר בשיעור של 

 סטודנטים שונים טוענים טענות שונות. מי מהם צודק.  4. 2017הטעות התגלתה בשנת 

ובכל שנה להוסיף  2016עד  2011על החברה לתקן את דוחות רווח והפסד לשנים  -א'סטודנט 

 שח ולפרסם את הדוחות מחדש )כלומר, תיקון טעות, ריסטייטמנט( 4000להוצאות הפחת 

הינם נמוכים  31.12.16עקב הטעות נכון יהיה לומר שהעודפים במאזן ליום  -סטודנט ב'

 ש"ח ממה שהם צריכים להיות 16,000ב

 "ח ממה שהם אמורים להיות. ש 24,000כמו ב' אך העודפים גבוהים ב  -ג'סטודנט 

 כל עוד לא ידועה עלות הנכס לא ניתן לדעת את הסכום בגין הטעות  –ד' סטודנט 

 

 K40   )ח( מכונה

 K24  )ז(  פחנ"צ            

 K16  )ז(  י.פ עודפים   

 

 : סטודנט ב'תשובה

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ה במאזן ליום ש"ח. יתרת המזומנים המופיע 21,000היה  2017הרווח הנקי של חברה לשנת 

 . מה היא הטענה הנכונה?ש"ח  2,500היתה  31.12.16

 ש"ח 23,500תיהיה  31.12.17יתרת המזומנים ליום  -טענה א'

 23,500לבין  2,500יתרת המזומנים תיהיה בין  -טענה ב'

אך בגלל שהיה רווח בשנת  31.12.17לא ניתן לדעת במדויק את יתרת המזונים ליום  -טענה ג'

 ש"ח.  2,500ה חייבת להיות גבוהה מהיתר 2017

 אף תשובה אינה נכונה -טענה ד'

 

 אף תשובה אינה נכונה.  -תשובה: ד'

 חברה יכולה להצליח וכל כספה יהיה בבנק. ה

 

 . 2018. מלאי זה טרם נמכר בשנת ש"ח 30,000רכשה החברה מלאי בעלות של  31.12.18ב

נח שיטת מלאי תקופתי ושהרכישה נעשתה ההשפעות שיהיו על דו"ח רוו"ה ועל המאזן. המה 

 במזומן. 

 

ולכן אים שינוי בעלות  K30והמ.ס עולה ב K30לא יהיה שינוי. מ.פ נשאר זהה, קניות עולות ב –"ח רוו"ה דו

 המכר. 

 יישאר זהה  -מזומן ירד והמלאי יעלה –מאזן 

 

 

 

 


