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 מבוא לחשבונאות

החשבונאות עוסקת באיסוף, רישום, מיון, סיכום ודיווח בערכים כספיים של עובדות המתייחסות 

 לפעילות הכלכלית של עסקים.

המשפיעים על הפירמה ומדווחת על כך החשבונאות מודדת את המשמעות הכלכלית של אירועים 

 לגורמים המעוניינים במידע הזה.

 מיהם הגורמים המעוניינים במידע, מיהם הצרכנים של הדו"חות הכספיים:

 בעלי המניות בפועל )וגם בעלי מניות פוטנציאליים( .1

 רשויות שלטוניות )רשות המיסים, ביטוח לאומי, משרדי ממשלה שונים( .2

 הנהלת החברה .3

 נושים )בנקים, ספקים, בעלי אג"ח( .4

 ענפי החשבונאות:

 חשבונאות פיננסית .1

 חשבונאות ניהולית )תמחיר( .2

 חשבונאות למלכ"רים )עמותות( .3

 חשבונאות פיננסית

בדרך כלל לגורמים חיצוניים לחברה. חשבונאות זו מספקת מידע הניתן אחת לתקופה מוגדרת, 

הדו"חות )מאזן ודו"ח רווח והפסד( ערוכים בהתאם לתקנים שנקבעים על ידי המוסד לתקינה 

 חשבונאית.

 

 

 

 

 

 

 

נקבע בחוק באחריות סמנכ"ל הכספים להפיק את הדו"חות החשבונאיים, אך כדי למנוע הטיה 

מבקר מאפשר . השל הסמנכ"לשכל חברה חייבת למנות רואה חשבון חיצוני שיבקר את הדו"חות 

את רמת האמינות הנדרשת בהוצאת הדו"חות האלו. כל חברה בע"מ חייבת מבקר חיצוני. מאחר 

המבוקרת עדיין קיימת תלות שיכולה להוביל להטיה, ולכן על מנת לצמצם את  והמבקר תלוי בחברה

 תלות המבקר בחברה המבוקרת.-התלות כמה שניתן הוציאו חוברת כללים לשמירת אי

 דוגמאות לכללים לאי תלות המבקר בפירמה:

1. 

 

 . איסור קרבה משפחתית בין המבקר ובכירי המבוקר.2

 . איסור החזקת מניות של המבוקר על ידי המבקר.3

 מנכ"ל

סמנכ"ל 

 ייצור

סמנכ"ל 

 שיווק

רו"ח 

 חיצוני

סמנכ"ל 

 כספים

 הכנסות המבקר )או חברת המבקרים הכוללת( ממבוקר אחד

 סך הכנסות המבקר )או חברת המבקרים הכוללת( מכל המבוקרים
 %25  >  
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 חשבונאות ניהולית

חשבונאות זו מספקת מידע הניתן לצרכים הפנימיים של החברה, ולכן הכללים בחשבונאות זו 

 מהכללים בחשבונאות הפיננסית.הרבה יותר גמישים 

אחת המטרות בחשבונאות ניהולית לדוגמא: קביעת העלות ליחידת מוצר. אם קביעה זו תיעשה 

באופן מרושל הדבר עלול להוביל להפסדים של החברה, ולכן האינטרס שלה הוא שהדו"חות הללו 

 יהיו מדויקים ככל הניתן. 

 חשבונאות למלכ"ר

"מ )בחשבונאות הפיננסית( בכך שהעיסוק המרכזי של העמותות מלכ"רים נבדלים מהחברות בע

 יה גדולה ככל האפשר( ולא שורת הרווח.יהוא המטרה שלהן )למשל הנגשת השירותים לאוכלוס

 

 מונחים חשבונאיים

משפטית עצמאית, -נחשבת ליחידה חשבונאית)בעירבון מוגבל(  כל חברה בע"מ -ישות חשבונאית

 בנפרד מהבעלים.אשר חיה ופועלת 

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

 בעתיד. כל מה שיוצא לחברה ממנו כסף הוא רכוש.

 אלו הן זרימות של אמצעים אל הישות ללא תמורה מידית. -התחייבויות

ויות לזרים של העסק )כל מי שאינו = נכסים של העסק + התחייב (הון עצמי) התחייבויות לבעלים

 מדובר על ההתחייבות של הבעלים לחברה. בעל מניות בחברה(.

כאשר נוצר מצב בו צריך לכמת את ההתחייבות אשר תלויה בפעילות  -התחייבויות בגין אחריות

 עתידית, למשל ביטוח.

 עסק שמקיים מסחר במוצרים קיימים או בשירותים, כמו למשל חנות רהיטים. -עסק מסחרי

 עסק שמייצר מוצרים, כמו למשל נגרייה. -עסק תעשייתי

נכתב כאשר יש התרחשות של פעילות עסקית )קנייה ומכירה(, מתייחס  -דו"ח רווח והפסד

 .לתקופה מסוימת

. במאזן יהיו נכסים מול התחייבויות סויםרגע מב, מצבה של החברהתמונת המאזן מהווה את  -מאזן

 )לזרים ולבעלים(. המאזן תמיד צריך להתאזן ולהיות שווה בשני הצדדים.

 באשראי. ,מלאי רוכשנוצרים כאשר העסק  -ספקים

. , באשראי, ריהוט(בנים)מ נכסים שאינם מלאי רוכשהעסק כש -זכאים

 זכאים לכסף מהחברה. 

 באשראי. ,מלאי מוכרנוצרים כאשר העסק  -לקוחות

 באשראי. ,נכס שאיננו מלאי מוכרנוצרים כאשר העסק  פים המגיעים לפירמה.כס -חייבים

סך כל הרווחים בניכוי סך כל ההפסדים והדיבידנדים שחולקו, בתקופה שמיום הקמת  -עודפים

   .החברה ועד לתאריך המאזן
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 .כל מאזן מתבסס על זה שלפניו*

 .דו"ח רוו"ה מתאפס כל פעם מחדש*

 1דוגמא 

 שהתקבלו במזומן.₪  20,000 ע"י הנפקת הון מניות תמורת 1.1.11 עסק חדש הוקם ביום. 1

 

 . ההלוואה אינה נושאת ריבית והצמדה.2.1.11ביום ₪  10,000התקבלה הלוואה על סך . 2

 

 ששולמו במזומן.₪  7,000נרכש מלאי תמורת  3.1.11. ביום 3

 

 

 Xחברת 
 בש"ח 1.1.11מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 התחייבויות לזרים K20מזומן: 
- 

 
 הון עצמי

 K20הון מניות: 
 

 20Kסה"כ  20Kסה"כ 

 Xחברת 
 בש"ח 2.1.11מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 התחייבויות לזרים K30מזומן: 
 10Kהלוואה: 

 
 הון עצמי

 K20הון מניות: 
 

 0K3סה"כ  30Kסה"כ 

 Xחברת 
 בש"ח 3.1.11מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 K23מזומן: 
 7Kמלאי: 

 

 התחייבויות לזרים
 10Kהלוואה: 

 
 הון עצמי

 K20הון מניות: 
 

 0K3סה"כ  30Kסה"כ 
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רעונו יק דחוי שזמן פצ'ב₪  15,000תמורת ₪ ,  30,000נרכש מבנה בעלות של  4.1.11. ביום 4

 באשראי.₪  15,000-ו 20.2.11

 3,500תמורת ₪  1,000החברה מכרה מלאי שעלותו  12.1.11-ו 5.1.11במהלך השבוע שבין . 5

 באשראי )חוב פתוח/הקפה(.₪ 

 Xחברת 
 בש"ח 12.1.11דו"ח רוו"ה ליום 

 3.5Kמכירות: 
 (1Kעלות המכירות: )

 2.5K: עודפים )רווח(

 

החברה שילמה לעובדים משכורות בגין אותו שבוע  19.1.11-ו 12.1.11. במהלך השבוע שבין 6

 במזומן.₪  3,000חשבון חשמל בגין אותו שבוע בסך במזומן, וכן שולם ₪  5,000בסך של 

 Xחברת 
 בש"ח 12.1.11דו"ח רוו"ה ליום 

 (5Kהוצאות שכר עבודה: )
 (3Kהוצאות חשמל: )

 (8K: )(הפסדעודפים )

 Xחברת 
 בש"ח 4.1.11מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 K23מזומן: 
 7Kמלאי: 
 30Kמבנה: 

 

 התחייבויות לזרים
 10Kהלוואה: 

 צ'ק דחוי – 15Kשטר לפירעון )שטל"פ(: 
 15Kזכאים: 

 
 הון עצמי

 K20הון מניות: 
 

 60Kסה"כ  60Kסה"כ 

 Xחברת 
 בש"ח 12.1.11מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 K23מזומן: 
 6Kמלאי: 
 30Kמבנה: 

 3.5Kלקוחות: 

 התחייבויות לזרים
 10Kהלוואה: 
 15Kשטל"פ: 

 15Kזכאים: 
 

 הון עצמי
 K20הון מניות: 

 2.5Kעודפים: 

 62.5Kסה"כ  62.5Kסה"כ 
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 הנחות חשבונאיות

 למי שמכין את הדו"חות תמיד יהיו הנחות קבועות, אשר מתקיימות כל עוד לא הוכח אחרת.

 דוגמאות:

החברה מתקיימת בנפרד מהבעלים  כל עוד לא הוכח אחרת, -הנחת הישות הנפרדת .1

 )בתנאי שלמשל לא הוסר המסך המשפטי ביניהם(.

 ח אחרת, העסק ימשיך להתקיים בעתיד הנראה לעין.וככל עוד לא ה -הנחת העסק החי .2

 הכל ניתן לכמת )מלשון כמות(. -הנחת המדידה ביחידות של כסף .3

 עקרונות חשבונאיים

לפי העלות במאזן נמשיך להציג אותו  ,בסכום מסויםמוצר קנינו  אם -היסטוריתקרון העלות היע .1

 .(עלה/ירדהשתנה )ההיסטורית על אף שערכו 

 . ניתן לשערך את הנכס בעזרת השוואת עסקאות דומות -ערוךיקרון השיע .2

- ערוךיהשקרון ימש בעתשנעל חלק מהנכסים שני העקרונות האלו מדברים על רכוש קבוע. * 

קרון העלות ההיסטורית כמו ציוד, יבעיקר נדל"ן כי ערכו לרוב עולה, ובשאר הנכסים נשתמש בע

 החליטו שניתן לבחור בין האפשרויות(. 2005)משנת  ריהוט וכו' שערכם תמיד יורד.

בלי  ח והפסדברגע שנמסר מוצר רושמים את ההכנסות בדו"ח רוו -הקרון ההכרה בהכנסיע .3

 קשר לקבלת הכסף פיזית. 

אם רשמנו את ההכנסות )המכירות( צריך לרשום את  -קרון ההקבלה של הוצאות להכנסותיע .4

סכום . נרשום את (שמכרנוכל ההוצאות שהיו לנו בגין אותן מכירות )למשל הקנייה של המוצרים 

יחסת לכמות ההקבלה מתי .הנמכר הכסף במכירה של אותו מוצר וסכום הכסף שעלה המוצר

 המוצרים שנמכרו.

אחד נלא  .ם נפרט כל פרט שיעניין את המשקיע הסביריחות הכספי"בדו -קרון הגילוי הנאותיע .5

 ציג את כל הפרטים בשקיפות.נפרטים כדי לטשטש דברים שלא נוח להראות, אלא 

הנתונים המהותיים לקורא יש לפרט רק את  -קרון הגילוי הנאותימרסן את ע -תרון המהותיוקיע .6

 שלא יהיה מצבור מידע לא מועיל; "מרוב עצים לא רואים את היער". הדו"חות הכספיים.

 Xחברת 
 בש"ח 19.1.11מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 K15מזומן: 
 6Kמלאי: 
 30Kמבנה: 

 3.5Kלקוחות: 

 התחייבויות לזרים
 10Kהלוואה: 
 15Kשטל"פ: 

 15Kזכאים: 
 

 הון עצמי
 K20הון מניות: 
 (5.5Kעודפים: )

 

 54.5Kסה"כ  54.5Kסה"כ 
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אם ניתן להציג רווח או סעיף מסוים בשתי דרכים, אנו נבחר בדרך השמרנית  -קרון השמרנותיע .7

 כמו מלאי. ,מדובר על רכוש לא קבוע והצנועה יותר כדי למנוע מניפולציות ככל הניתן.

דרך מסוימת עלינו להיות עקביים איתה. אם להציג את המידע באם בחרנו  -קרון העקביותיע .8

בחרנו בעיקרון העלות ההיסטורית נמשיך להציג את הנתונים לפיו. נוכל לעבור עקרונות אבל 

 נצטרך לתת הסברים מפורטים לסיבה שבגללה עשינו את המעבר.

 פי המאזןסעי

 מתאריך המאזן.תוך שנה להפך למזומן ב צפויים אשר נכסים נכסים שוטפים:

הכסף שנמצא בחברה. עושים ספירת קופה/כספת ובודקים כמה כסף מזומן היה  -מזומן •

 .מאזןבחברה בסוף יום העסקים של ה

כמה כסף יש לחברה בעובר ושב )העו"ש יכול להיות גם במינוס, יקראו לו משיכת  -עו"ש •

 יתר והוא יהיה תחת התחייבויות שוטפות(.

העלות  על פיוא נרשם . הפירת המלאי בסוף יום העבודה של החברהמתייחס לס -מלאי •

 קרון השמרנות(.יעלפי ולא על פי שווי המוצר )

 תשלום(.קבלת השראי נוצרים הלקוחות )בלי קשר לכאשר העסק מוכר מלאי בא -לקוחות •

 כאשר העסק מוכר מוצרים שאינם מלאי באשראי. -חייבים •

 , כשהעסק גובה כסף )בצ'ק( מאחרים.שטר לגבייה -שטל"ג •

ניירות ערך לזמן קצר. במצב שבו חברה מחזיקה ני"ע/אג"ח של חברות  -ני"ע לז"ק •

ך תיק ני"ע יימכר בשנה הקרובה ואת אחרות, מנכ"ל הכספים עושה הערכה של כמה מתו

. כל מה שאמור להפוך למזומן בשנה הקרובה יכנס לני"ע ז"ק. מדובר נכסיםזה כותבים ב

 באומדן בלבד.

 שנה מתאריך המאזן. בתוך להפוך למזומן לא צפוייםאשר נכסים  שוטפים:בלתי נכסים 

צב שבו חברה מחזיקה ני"ע/אג"ח של חברות אחרות, מנכ"ל הכספים במ -ני"ע לז"א •

יימכר בשנה הקרובה ואת זה כותבים בטבלה. לא עושה הערכה של כמה מתוך תיק ני"ע 

 שלא נכנס תחת ני"ע לז"ק ירשם תחת ני"ע לז"א.כל מה 

 פיקדונות •

 מאפיינים: -רכוש קבוע •

 .)למשל שולחן באוניברסיטה(מכירה או /הרכוש נקנה שלא למטרות שימוש ו .1

 .למדפסת(לבין מעל שנה )מבחין בין דפים  -אורך חיי המוצר .2

 הרכוש הקבוע מוחשי. .3

 מאפיינים: -מוחשירכוש בלתי  •

 .מכירה או/הרכוש נקנה שלא למטרות שימוש ו .1

 אורך חיי המוצר מעל שנה. .2

  (., סוד מסחרימוחשי )מוניטין, פטנט בלתיהרכוש הקבוע  .3

אלא כן קנו אותו. לכן, כל דבר שפיתחנו  קשה להעריך כמה הוא שווה -מדידהית בעי*

 בעצמנו לא יכנס למאזן.

 מתאריך המאזן. ן בתוך שנהבמזומ אמורות להיפרעהתחייבויות אשר  :התחייבויות שוטפות

 העו"ש במינוס.ר שאכ -משיכת יתר •

 כשהעסק רוכש מלאי, באשראי. -ספקים •
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 משהו שאיננו מלאי, באשראי.כשהעסק רוכש  -זכאים •

 במלואה בשנה הקרובה. תיפרעהלוואה ש -הלוואות לז"ק •

 לזמן ארוך מלשון תחולה, מה שחל על החברה בשוטף. החלק מההלוואה -חלות שוטפת •

 שיפרע בתוך שנה מתאריך המאזן.

 . צ'ק שהחברה נתנה לאחרים שצריכים לפרוע )ירד לחברה כסף(.שטר לפירעון -שטל"פ •

 במזומן בתוך שנה מתאריך המאזן. לא אמורות להיפרעהתחייבויות אשר  :התחייבויות לא שוטפות

 שנה מתאריך המאזן. לא יפרע בתוךשלזמן ארוך החלק מההלוואה  -הלוואה לז"א •

הלוואה שנלקחת לא מהבנקים; מהציבור, מאנשים פרטיים או חברות אחרות  -אגרות חוב •

שמחבר בין אנשים פרטיים שרוצים להשקיע כסף במניות לבין גוף  -דרך מנגנון הבורסה

 חברות שצריכות כסף.

. )החברה תפרע את כל הנכסים במידה והחברה תתפרקכמה כסף צריך לתת לבעלים  :הון עצמי

 השאר לבעלים(. -ותחזיר את ההתחייבויות לזרים

 מס' המניות. Xב : ערך נקוהחברה "יהניירות שהונפקו ע שלסך הערך הנקוב  -מניותהון  •

 סך ההכנסות בניכוי ההוצאות והדיבידנדים, מהקמת החברה עד למאזן.  -עודפים •

לערך הנקוב על  מעברביום ההנפקה הסכום שהתקבל  -(על מניות קרנות הון )פרמיה •

למשל  הניירות שהונפקו. סך כל הסכום שהתקבל פחות סך הערך הנקוב על הניירות.

עולה הביקוש לניירות ערך שלה ולכן ישלמו עבור הנייר יותר מהערך , כשחברה מצליחה

 הנקוב עליו. 

ת מראש והוצאו Xלשלם, הכנסות  Xלקבל, הוצאות  Xמראש, הכנסות  Xהוצאות חתך: הוצאות  )*

X .)מראש לז"א 

 במאזן מונחים מקבילים

 התחייבויות נכסים 

 משיכת יתר עו"ש

 ספקים לקוחות

 זכאים חייבים

 שטל"פ שטל"ג/ק

 Xהוצאות 
 מראש

 Xהוצאות 
 לשלם

 Xהכנסות 
 לקבל

 Xהכנסות 
 מראש

 

 דו"ח רוו"ה
 דו"ח רוו"ה מתייחס לתקופה ולא לשבריר שנייה כמו המאזן.

 כמה כסף קיבלתי עבור המוצרים שלי. :מכירות

 כמה עלה לי לקנות את אותם המוצרים. :עלות המכירות

 מכירות פחות עלות המכירות. -רווח ראשוני, לפני שהורדו הוצאות נוספות, כמו ברוטו -רווח גולמי

 ספק.-מישור לקוחות
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הכנסות שאינן חלק ממישור הפעילות המרכזי של העסק. למשל בחנות רהיטים  הכנסות אחרות:

המישור העיקרי של העסק הוא למכור רהיטים, אבל אם התפנה למשל מחסן אצל החנות הם 

 יכולים להשכיר אותו במקביל למישור העסקי המרכזי של העסק.

עסק בשביל  מיםמקיתחת הכנסות אחרות כי לא ירשם  -רווח הון ממכירת רכוש קבוע •

 אלא כדי למכור מלאי. ,למכור רכוש קבוע

 כל הוצאות התפעול של החברה. הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות )הנה"כ(:

 הוצאות פרסום •

 הוצאות שיווק •

 הוצאות שכר עבודה •

 הוצאות שכר דירה •

 הוצאות פחת •

 הוצאות שאינן חלק ממישור הפעילות המרכזי של העסק. הוצאות אחרות:

תחת הוצאות רשם נוצר מהמימוש של הרכוש הקבוע, י -הון ממכירת רכוש קבועהפסד  •

 .אחרות כי לא מדובר במישור העסקי המרכזי של החברה

 רווח גולמי + הכנסות אחרות, בניכוי הוצאות הנה"כ והוצאות אחרות. -רווח תפעולי

בעות מהצורך של העסק לממן את עצמו, לדוג' עמלות הנו הוצאות :מימון נטווצאות/הכנסות ה

הכנסות מימון נובעות מהשקעת עודפי מזומנים בהשקעות המניבות ריבית בנקים, ריבית וכו'. 

 קדונות בבנק( או הכנסות מדיבידנד.י)לדוג' מפ

אם לא נתון  )מס הכנסה(. הולך למדינה 25%חברה אין מדרגות מס, מהשקל הראשון של הרווח * ב

 סעיף הזה.מהשאלה נתעלם ב

 .דו"ח רוו"הבמהווה את השורה האחרונה  -רווח נקי אחרי מס הכנסה

 

 דו"ח ייעוד רווחים 

 .רווח נקי אחרי מס הכנסה :הדו"ח מתחיל בשורה .מיום הקמת החברה ועד לתאריך הקמת המאזן

מיום הקמת החברה ועד  ,סך כל הרווחים בהפחתת ההפסדים והדיבידנדים :עודפים היתרת פתיח

 )יתרת סגירה עודפים של הדו"ח מהשנה שעברה(. לתאריך הדו"ח.

וכמה ממנו יהיה  ,נייעד לדיבידנדעודפים(  תרת פתיחה)רווח נקי + יכמה מתוך הרווח  -יעודירווח ל

 יתרת סגירה עודפים. =  יתרת רווח שלא יועדה

חזקה בחברה מקבלים הבהתאם לאחוז ה: חלוקת רווחים לבעלים ע"פ החלטת החברה :דיבידנדים

 אם הרווח לייעוד הוא שלילי, אין חלוקת דיבידנדים. מהסכום שהיא מחלקת לבעלי המניות.

סגירה האם אין חלוקת דיבידנדים, יתרת  פחות הדיבידנדים.עוד ירווח לי -יתרת סגירה עודפים

 תהיה זהה לרווח לייעוד.

סעיף עודפים במאזן = יתרת סגירה עודפים מדו"ח ייעוד רווחים.
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 שיטת הרישום הכפול

כך צריך להירשם לפחות בשני סעיפים, ו השיטה אומרת שכל דבר

 לשמור על האיזון.

 .רו באופן מקרי חובה וזכותשפת החשבונאות היא שפה טכנית. בח

 

 :מהכיתה דוגמאות

 במזומן.₪  K10התקבלה הלוואה בסך  .1
 )נכס( K10מזומן  -חובה
 )התחייבות( K10הלוואה  -זכות

 .במזומן₪  K7. נרכש מלא תמורת 2
 מלאי )נכס( -חובה
 מזומן )התחייבות( -זכות

 
  2דוגמא 

 -פקודות יומן .2016לחודש מאי של חברת שעונים מאזן 
 ששולמו במזומן.₪  K15 -ערך נקוב, בתמורה ל₪  1מניות כל אחת בת  K10. הונפקו 1

 K15)ח( מזומן 
 )הון עצמי( K10)ז( הון מניות 

 ההפרש בין הכסף שהתקבל לבין הון המניות.)גם סוג של הון עצמי(,  K5)ז( פרמיה 
 שולמה במזומן.התמורה ₪ .  1,500. נרכשו רהיטי משרד בסכום של 2

  1,500)ח( ריהוט משרדי 
  1,500)ז( מזומן 

 .2016במזומן בעבור שכ"ד לחודש יוני ₪  500. שולמו 3
  500)ח( הוצאות שכ"ד 
 500)ז( מזומן 

 נכס שאיננו מלאי באשראי() ₪ . 200. נרכשו צרכי משרד באשראי בסכום של 4
  200)ח( הוצאות משרדיות 

  200)ז( זכאים 
 ₪ . 300. שולם במזומן חשבון פרסומת ברדיו, עבור חודש יוני, בגובה של 5

  300)ח( הוצאות פרסום 
  300מזומן )ז( 

 ₪ . 200. שולמו במזומן משכורות חודש יוני בסך 6
  200)ח( הוצאות שכ"ע 
  200)ז( מזומן 

 .2016שעונים שיסופקו לו בחודש יולי במזומן עבור ₪  500. התקבלה מקדמה מלקוח בסך 7
  500)ח( מזומן 

  500)ז( מקדמה מלקוחות 
 עבורו במזומן.₪  800. החברה מכרה שעון וקיבלה 8

  800)ח( מזומן 
  800)ז( מכירות 

 ₪  100התקבל ושולם במזומן חשבון טלפון לחודש יוני בסך  .9
  100)ח( הוצאות טלפון 
  100)ז( מזומן 

 ₪  200החברה שילמה במזומן על חשבון החוב לזכאים  .10
  200)ח( זכאים 

  200)ז( מזומן 
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 Tחשבונות 
את המעבר בין יתרת הפתיחה לתקופה מסוימת ויתרת הסגירה לאותה ים חשבונות טי מרא

 .כל סעיף בנפרדלהתקופה, וזאת 

 .גדל, ירשם תחת העמודה בה הסעיף הסעיף מהדו"ח הקודם -יתרת פתיחה*

את הטור שבו נכתבה יתרת הפתיחה ומפחיתים מהטור השני. את התוצאה  םסוכמי -יתרת סגירה*

 רושמים באותו טור של יתרת הפתיחה.

 מאזניים Tחשבונות 

 של סעיפים הנמצאים במאזן. Tחשבונות מאזניים אלו חשבונות 

מדובר אם מדובר בנכסים הם יתחילו ויסתיימו בחובה, ואם 

 (.T-בהתחייבויות והון עצמי הם יתחילו ויסתיימו בזכות )בטבלת ה

 

 המשך -2דוגמא 

 של פקודות היומן בדוגמא: Tחשבונות 

  מזומן

 חובה זכות

 5K  1.6.16 יתרת פתיחה 

2 .1,500  1 .K15  

3 .500  7 .500   

5 .300  8 .800   

6 .200    

9 .100    

10 .200₪   

2,800 21,300  

 י. סגירה 30.6.16 18,500 

 

  ריהוט משרדי

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.6.16  1000 

  2 .1,500   

 י. סגירה  30.6.16  2,500 

  הון מניות

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.6.16   5,000

1 .10,000     

 י. סגירה  30.6.16   15,000

 

  פרמיה

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.6.16     0 

1 .5,000     

 י. סגירה  30.6.16   5,000

 זכות חובה

 התחייבות נכסים

 הון עצמי 
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  זכאים

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.6.16   3,500

4 .200 10 .200   

 י. סגירה  30.6.16   3,500

 

  מלאי

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.6.16   4,000 

 י. סגירה  30.6.16  4,000 

 

 תוצאתיים Tחשבונות 

 חשבונות תוצאתיים אלו חשבונות שנמצאים בדו"ח רווח והפסד ומציינים הכנסות והוצאות. 

*דו"ח רווח והפסד מתחיל בכל תקופה מההתחלה, לא מצוינת הצטברות של מידע. לכן, כל יתרות 

, כי אנחנו רוצים חשבון תקופתי ולא אפסהפתיחה של החשבונות התוצאתיים תמיד יתחילו ב

 חשבון מצטבר, ואין דו"ח רוו"ה בתחילת התקופה אלא רק בסופה. 

 :2מדוגמא  תוצאתיים Tלחשבונות  דוגמאות

 

 

 

 

 

  מקדמות מלקוחות

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.6.16   0

1 .500    

 י. סגירה  30.6.16   500

  הוצאות שכ"ד

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.6.16 0 

 3 .500  

 י. סגירה  30.6.16  500 

  הוצאות משרדיות

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.6.16 0 

 4 .200   

 י. סגירה  30.6.16  200 

  פרסוםהוצאות 

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.6.16 0 

 5 .300   

 י. סגירה  30.6.16  300 
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במזומן(  800)החברה מכרה שעון וקיבלה  8*המכירות נרשמו בזכות מהסיבה שבפקודת יומן 

הוצאות ירשמו כאשר מסרנו את השעון ללקוח אנחנו מגדילים את ההכנסות בסימן של זכות ולכן ה

 בחובה והמכירות יאזנו אותן תחת זכות, כי ההכנסות מקצצות את ההוצאות.

 

 1תרגול 

 המאזן:

 מה שמזומן או עתיד להפוך למזומן בתום שנה מהמאזן.כל  -נכסים

כל מה שהחברה חייבת לאנשים זרים, לדוגמא לקחה הלוואה מהבנק וצריכה להחזיר,  -התחייבויות

 וכו'. קנתה סחורה מספק ועדיין לא שילמה לו

 -מניות. הון ( אם החברה תתפרקלמי שהקים אותה) כל מה שהחברה חייבת לבעלים -הון עצמי

 .במהלך השנה ברהכל הרווחים שהחברה צ -עודפיםף שהבעלים השקיעו בהתחלה, והכס

מה שחשוב במאזן זה שכל הצד הימני צריך להיות שווה מבחינה כספית לצד השמאלי, כל מה שיש 

 לחברה צריך להיות שווה למה שהיא חייבת לאחרים ולמה שיש לבעלים בכיס.

 דוח רווח והפסד:

בפרק זמן מסוים, לרוב מפורסם בסוף השנה. מופיעות בו בגדול כל משקף את מה שקרה לחברה 

 ההכנסות פחות ההוצאות ומקבלים את הרווח.

 דוח רוו"ה:

 הכנסות

 )הוצאות(

------------ 

 רווח

  הוצאות טלפון

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.6.16 0 

 9 .100   

 י. סגירה  30.6.16  100 

  הוצאות שכרר עבודה

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.6.16 0 

 6 .200   

 י. סגירה  30.6.16  200 

  מכירות

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.6.16  0

8 .800    

 י. סגירה  30.6.16   800
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אם חברה קנתה סחורה במזומן מצד אחד  -ניתן לשקף כל פעולה שמתבצעת בשני אלמנטים

פעולה כזו שמראים על פני שני ההיבטים שלה נקראת המזומן קטן ומצד שני המלאי עלה. כל 

פקודת יומן והיא מתבצעת באמצעות שיטת הרישום הכפול. איך נדע לכתוב כל דבר? )הקטנת 

מזומן/הגדלת מזומן וכו'( לפי הטבלה של חובה מול זכות. כל פקודת יומן תהיה בעלת סעיף של 

 הזכות בכסף וכך המאזן מתאזן.חובה וסעיף בזכות כשסך החובה בכסף יהיה שווה לסך 

 מה עומד מאחורי הטבלה?

לכל הצד הימני של המאזן קוראים חובה ולשמאלי זכות. והחובה והזכות 

 מתייחסת לנקודת המבט של החברה.

המאזן בנוי עבור מי שקורא אותו שזה בדרך כלל משקיעים או בנקים. מה שנמצא בזכות זה אומר 

לדוגמא הלוואה מהבנק תירשם בזכות ומשמעותה מה זכותו של  מה שזכותו של קורא הדו"ח לקבל,

 הבנק לקבל מהחברה.

הצד של החובה גדל. כל פעם שמגדילים נכס נכתוב בחובה וכל  ,אם לדוגמא חברה קיבלה מזומן

פעם שנקטין נכס נכתוב את זה תחת זכות. אם מגדילים התחייבות הצד של הזכות גדל, כי החלק 

 גדל. ,הדו"ח לקבל שזכותו של הבנק/קורא

דו"ח רווח והפסד נקראת גם עודפים, והיא שורה שמעתיקים להון עצמי במאזן, סוף שורת הרווח ב

זה מה שמאלץ את המאזן שלנו להתאזן )נראה זאת בהמשך(. העודפים זה כל הכסף שנשאר 

 לחברה בכיס שהיא לא השתמשה בו, זה חלק מההון העצמי שנשאר לבעלים כך שאם הם רוצים

 לפרק את החברה הם יכולים לקחת את הכסף הזה לכיס. 

כשמגדילים הכנסה מגדילים עודפים ולכן מגדילים את העודפים שנמצאים תחת הון עצמי בזכות. 

את הצד של הזכות, והקטנת הכנסות יהיה תחת חובה. כל פעם  הגדלת ההכנסות תגדיל מכאן

 וכך הן נכתבות באותו הטור. שהחברה מוכרת מלאי או סחורה ההון העצמי שלה גדל,

לכן קטן שעצמי ה הוןעודפים קטנים והם תחת הים, משמע הקטנכשמגדילים הוצאה הרווחים 

 יהיה בזכות. אההזכות קטן )כמו להגיד חובה גדל( לכן מגדיל הוצאה יהיה בחובה ומקטין הוצ

ההתחייבויות וכל ההון כל הסעיפים ששייכים למאזן נקראים סעיפים מאזניים )כל הנכסים, כל 

העצמי( וכל הסעיפים שייכים לדו"ח רוו"ה )כל סוגי ההכנסות וכל סוגי ההוצאות( נקראים סעיפים 

 מה סך הרווח שהחברה עשתה. -תוצאתיים, כי הם מובילים לתוצאה של הרווח

י הם כל הנכסים יהיו בחובה כי הם גדלים בחובה, כל ההתחייבויות וההון העצמי יהיו תחת זכות כ

 גדלים בזכות; הולכים תמיד לפי ההגדלה.

 17תרגיל 

 יהיה בנכסים כי אם אנחנו נתקעים ניתן למכור אותו ולהפוך אותו למזומן. -מאזני חובהמבנה= 

ובגלל שזה  -מה שאני חייבת לבנק( -)הלוואות נכנסות תמיד למאזן מאזני זכותהלוואות מהבנקים= 

 התחייבויות לזרים זה יהיה תחת זכות.

  -מאזני חובהלקוחות/חייבים= 

לקוחות: כל פעם שהחברה מוכרת מלאי באשראי, אם נתנו למישהו סחורה, הוא עדיין לא שילם 

 להיכנס אליי.וחייב לי כסף. אם הוא חייב לשלם לי זה נכס, כסף שאמור 
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חייבים: כאשר החברה מוכרת משהו שהוא לא מלאי באשראי, זה לא חלק מהפעילות השוטפת של 

החברה. למשל אם חברת צעצועים מוכרת מבנה באשראי זה יקרא חייבים כי מבנה זה לא המלאי 

 שלנו, אם מכרנו את המלאי זה ייכתב תחת לקוחות.

 .תוצאתי חובהלכן יהיו  -ווח והפסד וגדלות בחובההוצאות= כולן, לא משנה אילו, שייכות לר

שם נרדף להכנסות שלי, זה מופיע ברווח והפסד ולכן זה תוצאתי והכנסות  -תוצאתי זכותמכירות= 

 גדלות בזכות.

כסף מזומן שהחברה סגרה בקופה )בכספת( כדי לייעד למשהו עתידי, זה לא  -מאזני חובהקופה= 

 תמש בו למה שתרצה.כסף נזיל אבל החברה יכולה להש

נכנס תחת נכסים במאזן, זה סוג של נכס בלתי שוטף )רכוש קבוע(,  -מאזני חובהריהוט וציוד= 

החברה לא צפויה למכור אותו כי זה לא המלאי שלה אם היא תצטרך היא יכולה למכור אותם 

 ולהפוך למזומן. זה נכס ולכן זה גדל בחובה.

ק שאנחנו צריכים לקבל ממישהו שקנה צ'ק, יש צ'=שטר בנקאי -שטל"ק/שטל"ג -שטרות לקבל

 .מאזני חובה -משהו מהחברה, זה נכס שעתיד להפוך למזומן

 .תוצאתי חובהקניות= למה זה לא סתם הוצאות, כי קניות מתייחסות לקנייה של מלאי. 

ק, זה אמור צ'שטל"פ= זה ההופכי של שטל"ק, כאשר החברה קנתה משהו ונתנה  -שטרות לפירעון

 מאזני זכותדת לה מהעו"ש ולכן זה נמצא תחת התחייבויות, זה מה שהיא חייבת למישהו אחר. לר

ק צ'בהתחייבויות השוטפות, אם נתנו  נכתובק לעוד חודשיים צ'כי זה מגדיל התחייבויות. אם נתנו 

 לעוד שנתיים זה יהיה בהתחייבויות הבלתי שוטפות. אם לא כתוב כלום אנחנו מניחים שזה בשוטף.

 ק הוא להיום זה אומר מזומן או עו"ש, עד שנפרסם את הדו"ח הכסף יורד.צ'*אם ה

 .מאזני חובהכלי רכב= יופיעו במאזן, סוג של נכס בלתי שוטף כמו המבנה והציוד ולכן יהיו תחת 

מקדמות לעובדים= אם החברה נתנה מקדמה לעובד, העובד חייב לה כסף/לעבוד בחינם, בגלל 

שזה משהו שחייבים לחברה זה יופיע תחת המאזן בחובה. למה בחובה? העובד חייב לנו, וכל מה 

 .מאזני חובהשחייבים לחברה ייכתב תחת נכסים, לכן זה 

 יבים. המקביל של לקוחות/חי -מאזני זכותספקים/זכאים= 

ספקים: כאשר החברה קנתה מלאי באשראי, כלומר היא קנתה סחורה ועדיין לא שילמה ולכן יש 

 לה התחייבות לשלם על המלאי שהיא קנתה.

זכאים: אם החברה קנתה באשראי משהו שהוא לא מלאי, למשל שחברה תקנה ספה למשרד. 

אלא זכאים. שניהם הם סוג  בגלל שזה נקנה באשראי וזה לא מלאי לא נרשום את זה תחת ספקים

 של התחייבות, צריך לשלם על מה שקניתי.

 

המילה לשלם אומרת שעוד לא שילמנו ואנחנו צריכים לשלם,  -לשלםהוצאות דואר, טלפון ומברקים 

 .מאזני זכותולכן זו התחייבות, אנחנו חייבים כסף לדואר ישראל וכו'. אם זו התחייבות זה יהיה 

את ההוצאות וההכנסות ששילמתי כבר, והוצאות והכנסות שאני ים סד מראהוצאות בדוח רווח והפ

 צריכה לשלם/לקבל יכתוב במאזן.

עו"ש= נכס, כמו שיש לנו מזומן שיושב בכיס יש לנו כסף בחשבון בנק שניתן להוציא ולהפוך 

 .מאזני חובה -למזומן נזיל
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 18תרגיל 

מאזן רגיל או רוו"ה שמפרסמים( שמסדר את כל מאזן שהחברה עושה לעצמה )זה לא  -מאזן בוחן

הסעיפים של החברה בחובה מול זכות. כל סעיף שיש, גם תוצאתי וגם מאזני, מסדרים בחובה או 

לפי איפה שהוא גדל. אם זה נכס נכתוב תחת חובה, אם  -בזכות. איך נדע איפה לשים כל סעיף

זן רגיל אמור להתאזן, וזה שלב מקדים הלוואה תחת זכות. למה עושים את זה? מאזן בוחן כמו מא

שעוזר להבטיח שהמאזן הסופי יהיה מאוזן. אם המאזן הבוחן לא מאוזן אין מה לעבור לדוחות 

כספיים מלאים, זה עוזר לחברה לארגן את כל המידע שלה בשביל להבטיח שהדוחות הכספיים 

 שלה יהיו נכונים. לא כל חברה תמיד עושה את זה.

נכס בלתי  -. זה כמו רכוש קבועחובהזה גדל תחת  -לחברה, סוג של נכס שלהשטח שיש  -מטעים

 שוטף שאם החברה תצטרך בשעת צרה היא תוכל למכור.

 חובה.נכס, כמו המלאי של החברה,  -חומרי אריזה

 .חובהנכס, סוג של מלאי של החברה,  -חומרי גלם

ק ולכן יש כסף שאמור צ'נכס, שטרות לקבל, כשהחברה מכרה משהו וקיבלה  -שטרות לגביה

 .חובהלהיכנס אליה; תחת 

 .זכותהתחייבות, החברה קנתה מלאי באשראי,  -ספקים

 .זכותק, זו התחייבות ולכן תחת צ'החברה קנתה משהו ונתנה  -שטל"פ

 .חובה -נכס, החברה מכרה מלאי באשראי -לקוחות

נכס, כמו המקדמות לעובדים, נתנו לעובד הלוואה ועכשיו הוא חייב לחברה,  -הלוואות לעובדים

 .חובה

. הכנסות מריבית= נגיד הייתה זכותסוג של הכנסה, כל ההכנסות גדלות ב -הכנסות מריבית

 סוג של הכנסה. -לחברה תכנית חיסכון בבנק שצברה ריביות והחברה קיבלה עליה כסף

 .זכות -לבנק, תחת התחייבויות החברה חייבת כסף -הלוואה מהבנק

 .חובהכמו כל ההוצאות שהם לא לשלם,  -הוצאות שכ"ד

 .חובהמלאי זה נכס, תחת  -מלאי לראשית השנה

 . זכותגדל ב -הון עצמי

 .חובהכמו כל ההוצאות, גדלות תחת  -הוצאות שכ"ע ומשכורות

 *אם המאזן לא יצא שווה כנראה יש טעות באחד הסעיפים או בחישוב.

 

 לא לשכוח כי יורד על זה ניקוד בבחינה. איך נראית כותרת לדוגמא: -מאזן תמיד מתחיל בכותרת כל

 חברה ניר בע"מ

 בש"ח 31.5.12מאזן ליום 

 

 19תרגיל 

כשכתוב בניינים זה אומר שזה לא המלאי שלנו ושזה סוג של נכס שישמש אותנו לטווח  -בניינים

 הרחוק. ירשם תחת רכוש קבוע.

 מה שעונה על שלושה קריטריונים: מוחשי, אורך חייו מעל שנה, -קבוערכוש 

 הכסף הראשוני שבעלי המניות השקיעו בחברה. שווי המניות. -הון מניות

זמן ארוך אומר לנו שזה כנראה לא שנה כך שנדע שזה  -(שהחברה קיבלה)הלוואות לזמן ארוך 

 יכתב תחת התחייבויות בלתי שוטפות.בלתי שוטף, בגלל שהחברה חייבת אבל לטווח הרחוק זה י

 החברה קנתה לא מלאי באשראי, היא חייבת כסף לאחרים לכן תחת התחייבויות שוטפות. -זכאים

כאשר החברה מכרה לא מלאי באשראי, כסף שחייבים לה ולכן זה תחת נכסים בלתי  -חייבים

 שוטפים.
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 נכס שוטף )זה כבר מזומן נזיל(. -מזומנים

 ג של רכוש קבוע, כמו בניין, נכס שיש לי שאני לא מתכננת למכור בטווח הקצר.סו -מכונות וציוד

 נכס שוטף, אנחנו צפויים למכור אותו בטווח הקרוב ולהפוך אותו למזומן. -מלאי סחורות

הוצאה שאנחנו צריכים לשלם כלומר הוצאה שעוד לא שילמנו, כסף  -לשלםהוצאות מס הכנסה 

 התחייבויות שוטפות. שאנחנו חייבים; ההנחה שהיא שזה שוטף ושלא יתנו לי טווח רחוק לתשלום,

 סוג של רכוש קבוע, נכס שישמש את החברה לטווח הרחוק. -קרקע

 שוטפות. התחייבות של החברה לשלם, תחת התחייבויות -לשלםהוצאות ריבים 

 -ק, הכסף אמור לרדת לה ולכן זה התחייבות למישהו אחרצ'כאשר החברה קנתה משהו ב -שטל"פ

 תחת התחייבויות שוטפות.

 פקודות יומן

כי  חובה. הגיעו חייבים שחייבים לי כסף ונתנו לי מזומן. מצד אחד המזומן גדל ונכתוב את זה תחת 1

כסף שילם הוא כבר לא חייב לי והנכס שנקרא חייבים זה נכס שגדל. מנגד, אם חייב שהיה חייב לי 

 מוחקים לו את החוב. -קטן

 .חובהירשם תחת  -. תשלום לזכאי=ההתחייבות כלפיו קטנה, לכן הקטנו את ההתחייבויות2

החוב ירד, התחייבויות מקטינים בחובה ולכן  -. החברה שילמה במזומן את ההוצאות מס לשלם3

 .חובהו תחת הוצאות מס הכנסה לשלם ירשמ

 *חשוב לרשום את פקודות היומן בהתאם למה שרשמנו במאזן.

 .חובה. הוחזרה חלק מההלוואה לבנק, ההתחייבות קטנה ולכן 4

 .חובההקטנת התחייבויות  -. החברה מקטינה את הוצאות הריבית לשלם5

 -התחייבות שטל"פק שהיא נתנה, השטר נפרע ולכן כבר אין לחברה צ'. ירד לחברה כסף על ה6

 .חובהמקטינים התחייבויות ב

, ואם שילמנו חובה. נרכש בהקפה )=אשראי( מלאי. קניית מלאי באשראי ולכן המלאי גדל )נכס( 7

 , כי ההתחייבויות גדלות.זכותבאשראי זה נקרא ספקים וירשם תחת 

 .זכות, מזומן חובה. נקנו מכונות וציוד במזומן, מכונות וציוד 8

כמו המאזן הבוחן, זה משהו שהחברה עושה לעצמה כדי להבטיח שהחשבונות יתאזנו.  -חשבון טי

אם לא מבקשים לא נעשה חשבונות טי. יש מאזן, עושים פקודות יומן על מה שקרה, חשבונות טי 

 ואז מאזן בוחן ושוב מאזן חדש על מה שקרה.

 מאזן בוחן קטן שעושים לכל סעיף בנפרד. -איך נראה חשבון טי

פקודה ונעדכן בחשבון הטי בהתאם למה כל פתיחה נכתוב בצד שבו הסעיף גדל. נעבור יתרת 

 שקרה בפקודה.

 פתיחה מחברים ומחסרים את מה שיש בצד הנגדי.האיפה שיתרת  -נסכוםבסוף 

 את יתרת הסגירה נכתוב גם באותו צד של יתרת הפתיחה. 

 ק מיידי=עו"ש.צ'ק להיום/צ'

 מההלוואה שהחברה חייבת להחזיר עוד שנה.החלק  -חלות שוטפת

 קנייה שעוד לא שולמה. ניתן להחזיר אותה באשראי, במזומן וכו'. -אשראי

 20תרגיל 

הדבר היחיד שיכול להיות במינוס זה העו"ש, ולכן הוא היחיד שיכול להיות גם חובה וגם זכות. כל ב. 

 שאר הסעיפים יכולים להיות רק בצד אחד של המאזן.

 מזומן גדל והתחייבות הלוואה גדלה/קניית מלאי באשראי. -יחת הלוואה במזומן. לק2ג

 ירד מזומן וירד התחייבות לספקים. -פירעון חוב לספק במזומן .3ג

 . לא ניתן להגדיל את צד ימין ולהקטין את שמאל כי אין איזון.4ג
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 מאזן בוחן 
ריכוז של כל יתרות הסגירה של כל מאזן בוחן איננו המאזן הרגיל )שלמדנו עליו עד כה(, הוא 

שלב ביניים או כלי עזר  כיוון שהוא מהווה רקהמאזן הבוחן אינו מפורסם לציבור, טי. חשבונות ה

  להכנת הדו"חות הכספיים )מאזן ודו"ח רוו"ה(.

 הסדר יהיה תמיד: פקודות יומן ואז דו"חות טי, מאזן בוחן ובסוף דו"חות חשבוניים.

 המשך -2דוגמא 

 :T-בוחן מתוך חשבונות המאזן 

 30.6.16מאזן בוחן 

 חובה זכות

   18,500מזומן   15,000הון מניות 

  2,500ריהוט משרדי   5,000פרמיה 

  4,000מלאי    3,500זכאים 

  500הוצאות שכ"ד    1,500יתרת פתיחה עודפים 

  200הוצאות משרדיות   800מכירות 

  300הוצאות פרסום   500מקדמות מלקוחות 

  200הוצאות שכ"ע  

  100הוצאות טלפון  

26,300 26,300 

 

קרון הגילוי הנאות בסוף דו"ח ייתרת פתיחה עודפים הוא הסעיף שממנו מחלקים דיבידנד. בגלל ע

רוו"ה יש את דו"ח ייעוד רווחים שבו מראים איך מגיעים מיתרת פתיחה עודפים ליתרת סגירה 

 . Tיוצא דופן ולא יהיה לו חשבון סעיף הוא עודפים עודפים. 

 המשך -2דוגמא 

 דו"חות כספיים:

 

 

 

 אלונים""חברת 
 בש"ח 30.6.16מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 נכסים שוטפים:
 K18.5מזומן: 
 4Kמלאי: 

 
 נכסים בלתי שוטפים:

 רכוש קבוע
 K2.5ריהוט משרדי: 

 

 שוטפות:התחייבויות 
 3.5Kזכאים: 

  500מקדמה מלקוחות: 
 

 הון עצמי
 15Kהון מניות: 

 5Kפרמיה: 
 1Kעודפים: 

 

 25Kסה"כ  25Kסה"כ 
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 אלונים""חברת 
 בש"חדו"ח רוו"ה לחודש יוני 

 מכירות: 
800 

 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות:
 500הוצ' שכ"ד 

 200הוצ' משרדיות 
 300הוצ' פרסום 
 200הוצ' שכ"ע 
 100הוצ' טלפון 

 (500הפסד נקי: )
 K1.5יתרת פתיחה עודפים: 
 K1יתרת סגירה עודפים: 

 דוגמא מהכיתה לכתיבת פקודות יומן שונות:

 פקודת היומן שנרשום: ששולם )במזומן(.₪  1,500קניתי ריהוט משרדי בעלות של 

 1,500)ח( ריהוט משרדי 

 1,500)ז( מזומן 
 ק דחוי.צ'ששולם ב₪  1,500קניתי ריהוט משרדי בעלות של 

 )ח( ריהוט משרדי

 )ז( שטר לפירעון
 )אם לא רשום כלום הכוונה היא להיום(.ששולם בצ'ק. ₪  1,500קניתי ריהוט משרדי בעלות של 

 וט משרדי)ח( ריה

 ז( עו"ש)
 שולם באשראי/טרם שולם/שולם בהקפה. 1,500קניתי ריהוט משרדי בעלות של 

 )ח( ריהוט משרדי

 )ז( זכאים
 

 תיתקופתמידי/מלאי 

 כשמוכרים מלאי רושמים אותו בזכותו כאשר קונים מלאי צריך לרשום אותו בחובה )מגדיל נכסים(

ובהרבה סעיפים רצוי ומומלץ בשביל לחסוך  ,להיות יעילים. אבל, המטרה שלנו היא )מקטין נכסים(

פעם )מעדכנים את המלאי רק  רישום רק של מלאי תקופתי לעשותפקודות יומן )ולחסוך כסף( 

מלאי תמידי נעשה על פריטים יקרים או על פריטים שאסור שייעלמו כמו תרופות (. בתקופה

הם הנ"ל בים כלומר, ברירת המחדל תהיה רישום מלאי תקופתי אלא אם כן מדובר במקרונשקים. 

 נבצע רישום תמידי. 

  מלאי תקופתי:

 -מהכיתה דוגמא
 התחלתי עם מלאי של 

 נות.עפרו 800עפרונות, קניתי במהלך השנה  100
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עפרונות. לכן, סה"כ נמכרו  200עפרונות, ובסוף ראיתי שמלאי סגירה היה  900סה"כ יכולתי למכור 

 עפרונות. 700

 

 

 

 
 3דוגמא 

 ₪  100,000מלאי פתיחה: 

 ₪  800,000קניות במהלך השנה: 

 ₪ מיליון  2מכירות: 

 ₪  200,000מלאי סגירה: 

 החברה מנהלת את המלאי העסקי שלה בשיטת המלאי התקופתי.

 

 

 חוצות להב""חברת 
 בש"ח 2016דו"ח רוו"ה לשנת 

 מכירות: 2,000,000

 עלות המכירות
 K100מלאי פתיחה תוצאתי 

 K800 קניות
 (K200מלאי סגירה תוצאתי )

 עלות המכירות (700,000)

 רווח גולמי  0001,300,

 

 בזכות. רשםרשם בחובה ומלאי סגירה תוצאתי יי מלאי פתיחה תוצאתי 

  מלאי מאזני בחשבוןT  חובהביהיה. 

  מכירות בחשבוןT הכנסות(.זכות )מגדיל ב והיי 

  עלות המכירות בחשבוןT בחובההיה ת. 

 יש קשר חיובי בין עלות המכירות למלאי הפתיחה התוצאתי. 

  בין עלות המכירות למלאי הסגירה התוצאתי.שלילי יש קשר 

 

 פקודות יומן:

 ₪ 800,000. החברה רכשה מלאי בעלות של 1

 800,000 מדובר במלאי תקופתי( -ח( קניות )סוג של הוצאה)

  800,000 )ז( מזומן

 מלאי פתיחה:
 עפרונות 100

 קניות:
 עפרונות 800

 עפרונות נמכרו 700
 )עלות המכירות(

 מלאי סגירה:
 עפרונות )לא נמכרו( 200

 חברת "חוצות להב"
 בש"ח 31.12.16מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 נכסים שוטפים
 200,000מלאי מאזני: 

. 

. 

. 
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ברגע שמסרנו את המוצר צריך להכיר ) שטרם שולמו.₪ מיליון  2. החברה מכרה בהיקף של 2

 -(בהכנסות, לפי עיקרון ההכרה בהכנסה

 מיליון )מכרנו מלאי באשראי( 2)ח( לקוחות 

 מיליון  2ז( מכירות )

 

כל השנה לא נגענו בחשבונות המלאי, הגענו לסוף השנה וחובה לעשות יישור קו זריז לפני  -

של המלאי כדי שנדע  T-שקולטים שלא התייחסנו לפקודות המלאי כל השנה. נרשום את חשבון ה

 מי נגד מי:

 

  מלאי מאזני

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.6.16  100,000 

   

 י. סגירה 31.12.16  200,000 

 *בסעיפים מאזניים לוקחים את המידע מהשנה הקודמת. 

 חייב להיות מסונכרן עם מה שכתוב במאזן. T*מה שכתוב ביתרת סגירה בחשבון 

  מלאי פתיחה תוצאתי

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.6.16 0 

   

 י. סגירה 31.12.16  100,000 

 

  מלאי סגירה תוצאתי

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.6.16  0

   

 י. סגירה 31.12.16   200,000

 

אלו  להגיע מיתרת הפתיחה ליתרת הסגירה. T-נמציא פקודות יומן שיכריחו את כל חשבונות ה

פקודה אחת שמתייחסת לסכום של מלאי פתיחה  :)שמקובל לכתוב( תמיד יהיו אותן פקודות

 -שמתייחסת לסכום של מלאי סגירהה אחת ופקוד

  

 ₪  100,000סכום מלאי פתיחה  .3

 100,000 )ח( מלאי פתיחה תוצאתי

 100,000 )ז( מלאי מאזני

 ₪  200,000 לאי סגירה. סכום מ4

 200,000 )ח( מלאי מאזני

 200,000 )ז( מלאי סגירה תוצאתי

 

 

 

 יראו כך: T-חשבונות ה אחרי שתי הפקודות האלו
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  מלאי מאזני

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.6.16  100,000 

3 .100,000    

 4 .200,000   

 י. סגירה 31.12.16  200,000 

 

  מלאי פתיחה תוצאתי

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.6.16 0 

 3 .100,000   

 סגירהי.  31.12.16  100,000 

 

  מלאי סגירה תוצאתי

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.6.16  0

4 .200,000   

 י. סגירה 31.12.16   200,000

 :מלאי תמידי 

  4דוגמא 

 פקודות יומן:

 (.באשראישטרם שולמה )הכוונה  800,000הסוכנות ביצעה רכישת מלאי אחת בעלות של 

 ₪  800,000)ח( מלאי . 1

 ₪  800,000)ז( ספקים 

 

, פקודה *כאשר מתבצעת מכירת מלאי בשיטת המלאי התמידי לכל מכירה יש שתי פקודות יומן

 :בגין המכירה ללקוח והפקודה על העלות

 

ששולמו במזומן. עלות המכונית לסוכן הייתה ₪  500,000מורת הסוכנות מכרה מכונית ת

200,000 ₪ 

 500,000 . )ח( מזומן2

 500,000 )ז( מכירות

 200,000. )ח( עלות המכירות 3

 200,000)ז( מלאי 

 

 ₪  150,000ששולמו במזומן. עלות המכונית לסוכן הייתה  400,000נמכרה מכונית תמורת 

 400,000מזומן  . )ח(4

 400,000מכירות  )ז(

 150,000. )ח( עלות המכירות 5

 150,000)ז( מלאי 

 

 -נדרש: חשבונות טי
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  מלאי מאזני

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.1.16  200,000 

3 .200,000   

5 .150,000 1 .800,000   

 סגירה .י 31.12.16  650,000 

 

  מכירות

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.1.16  0

2 .500,000    

4 .400,000    

 סגירה .י 31.12.16   900,000

 . 0*היתרה אפס כי זה חשבון תוצאתי שתמיד מתחילת ביתרת פתיחה 

  עלות המכירות

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.6.16  0 

 3 .200,000   

 5 .150,000   

 י. סגירה 31.12.16  350,000 

 

 

 סוכנות רכב יגואר
 בש"ח 2016דו"ח רוו"ה לשנת 

 מכירות:  900,000

 עלות המכירות:  (350,000)

 רווח גולמי   550,000

 

 התמידי?או המלאי התקופתי  שיטתמתנהלת בה איך נדע אם החבר

 ספירת מלאי. :הפעולה שאם נראה אותה נדע מיד שמדובר בהתנהלות בשיטת המלאי התקופתי

בשיטת המלאי התמידי לא צריך לספור את המלאי כי אפשר לראות בחשבון הטי כמה מלאי יש 

שמתנהל  אם אחת הפעולות )בדרך כלל האחרונה( תהיה ספירת מלאי, יהיה מדובר בעסק לחברה.

  בשיטת המלאי התקופתי.

כך  31.12.16-ועשו פעולת ספירת מלאי ב 1.1.16-מצוין המלאי ל שבמאזןניתן לראות  13*בדוגמא 

 .שרואים שבמשך שנה שלמה החברה לא עדכנה את המלאי שלה

סעיף שמאפיין רק את שיטת המלאי התקופתי, מכיוון שבשיטת המלאי התמידי אין צורך  -*קניות

 בקניות, הם רק כלי עזר למלאי פתיחה פחות קניות כדי להגיע למלאי הסגירה.

 שלא כוללת את המלאי. ,במלאי התקופתי לא יופיעו לנו שתי פקודות יומן אלא רק אחת*

 

 יגוארסוכנות רכב 
 בש"ח 31.12.16מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 נכסים שוטפים
  650,000מלאי מאזני: 

. 

. 
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 סיכום גישות המלאי

 מלאי תקופתי מלאי תמידי
 .מעקב שוטף אחר השינויים במלאי

 
 ₪  80-ב: קניית מלאי במזומן

 80 - מלאי)ח( 
 80 -)ז( מזומן

לא עושים מעקב שוטף אחרי השינויים במלאי. 
 רק בסוף השנה עושים ספירת מלאי.

 ₪  80-ב :קניית מלאי במזומן
 80 )ח( קניות
 80 )ז( מזומן

 ₪  100-ב :מכירת מלאי במזומן
 100 )ח( מזומן .1

 100 )ז( מכירות
 80 )ח( עלות המכר .2

 80 )ז( מלאי

 ₪  100-ב :במזומןמכירת מלאי 
 100 )ח( מזומן

 100 )ז( מכירות
 

 :ספירת מלאי בסוף השנה 
 -שווי המלאי תחילת שנה .1

 )ח( מלאי פתיחה תוצאתי 
 )ז( מלאי מאזני

 שווי המלאי לסוף השנה -. תוצ' ספירת המלאי2
 )ח( מלאי מאזני    
 )ז( מלאי סגירה תוצאתי    

 

 במלאי תמידי:

  היא תמיד תמכור במחיר גבוה מהסכום שבו היא קנתה אותו.כשחברה מוכרת מלאי 

נתייחס גם למזומן שקיבלנו ולמכירות שביצענו ; בביצוע מכירת המלאי נכתוב שתי פקודות

 ולמלאי. וגם לעלות המכר

  בדו"ח רווח והפסד נעתיק את ההכנסה )המכירות(, נכניס את עלות המכר )במינוס( והרווח

 . מכרההכנסה פחות עלות ה שהחברה עשתה מהעסקה יהיה

 

 במלאי תקופתי:

 קניות -בקניית סחורה נרשום תחת חובה. 

  גורמות באופן טכני למלאי של המאזן להתעדכן וגם . הן פקודות של ספירת מלאינרשום

 ב עלות המכר. ושיחלעוזרות 

 המלאי שמופיע לי במאזן. בפקודה הראשונה מוחקים את המלאי שהיה נכון  -מלאי מאזני

חילת השנה, ובפקודה השנייה מגדירים אותו לשווי האמיתי שלו לפי הספירה של סוף לת

 השנה.

 שהיה במחסן בתחילת  לאימלאי פתיחה תוצאתי )מ :את עלות המכר צריך לחשב בעצמנו

)מלאי  מלאי סגירה תוצאתי)מלאי שרכשתי במהלך השנה( פחות ועוד קניות השנה( 

 . שנשאר לי בסוף השנה(

 .בדו"ח רווח והפסד נכתוב את המכירות פחות עלות המכר ונקבל את הרווח הגולמי 

 שיטות לזיהוי גישת המלאי:

 נתון מה הגישה. .1

 הגישה היא מלאי תקופתי. )לרוב ירשם לקראת סוף הפקודות(.=  נתונה ספירת מלאי  .2

 גישת המלאי התמידי. = המלאי שנמכרבכל פעם שמוכרים מלאי נתון גם שווי  .3
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 22תרגיל 

 על מה תשפיע ספירת מלאי מופרזת?

 ספירת מלאי תופיע בגישת המלאי התקופתי בפקודה הבאה:

 )ח( מלאי מאזני

 )ז( מלאי סגירה תוצאתי

 -איך נראה דו"ח רוו"ה

 מכירות

 מלאי פתיחה תוצאתי ועוד קניות פחות מלאי סגירה תוצאתי -)עלות המכר(

 וח גולמירו

 

 (. 2ולכן הרווח יהיה גדול יותר. )תשובה  קטןאם הפרזנו במלאי הסגירה התוצאתי, עלות המכר ת

 

 25תרגיל 

כל פעם שמוכרים מלאי רשום מה שווי המלאי ב קודם כל לבדוק האם זה מלאי תמידי או תקופתי:

 מלאי תמידי.זה שנמכר וגם מה הסכום שקיבלתי עבורו ולכן 

 מיליון 1 מזומן)ח( . 1

 מיליון 1 הון מניות)ז( 

 500,000 מלאי)ח( . 2

 250,000מזומן )ז( 

 250,000ספקים  (ז)

 5,000 מזומן )ח(. 3

 5,000 מקדמות מלקוחות)ז( 

 15,000 ריהוט משרדי )ח( .4

 15,000 מזומן )ז(

. מה ההבדל בין עטים ועפרונות לריהוט משרדי? ריהוט משרדי הוא רכוש קבוע. עטים ועפרונות 5

 .הם רכוש בלתי שוטף, אלו סתם הוצאות שיכנסו לדו"ח רוו"ה

 500  הוצאות משרדיות)ח( 

 500 מזומן)ז( 

 . פקודה ראשונה במלאי תמידי:6

 -לו מלאי ולכן כבר לא חייבים ללקוחמספקים כי סיפקנו את המקדמה  םמוחקיקודם כל 

 5,000מקדמות מלקוחות על סך )ח( 

 .שהוא שילם קודם( 5,000-השהוא היה חייב לבין  40,000-)ההפרש בין ה 35,000מזומן  )ח(

 40,000מכירות  )ז(

 במלאי תמידי: פקודה שנייה

 -לקוחפקודה שנכתוב על השווי של המלאי שנתנו ל

 20,000עלות המכר  )ח(

 20,000מלאי  )ז(

 2,000הוצאות שכד )ח( . 7

 2,000מזומן )ז( 
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 600 הוצאות פרסום (ח). 8

 600 מזומן )ז(

 פקודה ראשונה:. 9

 25,000מזומן  )ח(

 25,000מכירות  )ז(

 פקודה שנייה:

 10,000עלות המכר  (ח)

 10,000מלאי )ז( 

 

 חובה מול זכות. -לעשות פקודות טי לכל סעיף שהופיע בפקודותבסוף פקודות המלאי צריכים 

 

  מזומן

 חובה זכות

 יתרת פתיחה )החברה הוקמה( 0 

  מיליון 1. 1 250,000. 2

4 .15,000 3 .5,000  

5 .500 6 .35,000  

7 .2,000 9 .25,000  

8 .600   

 יתרת סגירה 796,900 

  

 .גדלאת יתרת הפתיחה והסגירה תמיד רושמים בצד שבו הסעיף 

 פתיחה מחברים ומחסרים את כל הצד השני.האיפה שיתרת 

  ספקים

 חובה זכות

 יתרת פתיחה  )החברה הוקמה( 0

2 .250,000   

 יתרת סגירה  250,000

 

  עלות המכר )סעיף תוצאתי(

 חובה זכות

 יתרת פתיחה )תוצאתי( 0 

 6 .20,000  

 9 .10,000  

 יתרת סגירה 30,000 

 

  מלאי

 חובה זכות

 יתרת פתיחה  0 

6 .20,000 2 .500,000  

9 .10,000   

 יתרת סגירה 470,000 
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עלות המכר היא ההוצאה של מה שמכרנו, כי לא קיבלנו )כמו  -מלאי לא זהיםהעלות המכר ו

 מזה הלכו לעלות המכר. 10,000נקי,  25,000( 9 בפקודה

 .המלאי הוא נכס שנשמר לשנה הבאה

חשבון טי אחד גדול שבו מרוכזות כל יתרות הסגירה מכל החשבונות טי שעשינו,  -מאזן בוחן

 מרכזים את הכל בחובה מול זכות. השלב הזה מבטיח שהמאזן בסוף יצא מאוזן.

 

 חברת טל בע"מ
 בש"ח XXXXלשנת  דו"ח רוו"ה

 65,000מכירות:  
 (30,000עלות המכר )

 רווח גולמי 35,000

 
 
 

 (3,100סה"כ )

 :הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות
 2,000הוצאות שכ"ד 

 600הוצאות פרסום 
 500הוצאות צורכי משרד 

 רווח גולמי פחות הוצאות  -רווח תפעולי 31,900

 הוצאות מימון 0

 רווח תפעולי פחות הוצאות מימון -רווח נקי 31,900

וזה  פתיחה עודפיםה תרתמוסיפים לרווח הנקי את י 
 :יהיה שווה לרווח לייעוד

 עודפים תרת פתיחהי )החברה הוקמה( 0

 רווח לייעוד 31,900

 דיבידנד (0)

 עודפים תרת סגירהי 31,900

 מאזן בוחן

 התחייבויות נכסים

 769,900 -מזומן
 470,000 -מלאי

 15,000 -ריהוט משרדי
 500 -הוצאות צרכי משרד

 30,000 -עלות המכר
 2000 -הוצאות שכ"ד

 600 -הוצאות פרסום

 ליוןימ 1 -הון מניות
 250,000 -ספקים

 65,000מכירות )הכנסות שגדלות בזכות( 
  0 -מקדמות מלקוחות

1,315,000 1,315,000 

 חברת טל בע"מ
 דו"ח מאזן בש"ח

 התחייבויות נכסים

 שוטפיםנכסים 
 796,900 -מזומן
 470,000 -מלאי

 נכסים בלתי שוטפים
 רכוש קבוע:

 15,000ריהוט משרדי 

 התחייבויות שוטפות
 250,000 -ספקים

 
 הון עצמי

 מיליון 1 -מניות הון

1,281,900 1,281,900 
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 סעיפים שונים בדו"ח רוו"הפירוט 

 דיבידנד

חלוקת רווח לבעלים. דיבידנד נראה כמו הוצאה כי הוא יורד מהרווח לייעוד, אבל הוא לא  -דיבידנד

כי  ,כי לא חייבים לשלם אותו. הדיבידנד הוא ייעוד רווחים ולא הוצאה ממשהוצאה במהותו. למה? 

בניגוד להוצאה ניתן ברגע אחד להגיד שהוא מיליון ובאחר להגיד שהוא אפס. בנוסף, לא מקבלים 

 10%כשהחברה אומרת שהדיבידנד הוא רה לדיבידנד שום דבר, לעומת הוצאות חשמל וכו'. בתמו

למה  ולא מהרווח לייעוד. ההונפקל המנייה שמהון המניות, מהערך הנקוב ש 10%-היא מתכוונת ל

)בלי צורך לחשב את  זה עובד באחוזים ולא בסכומים? כדי שכל בעל מניות ידע כמה הוא מקבל

הדיבידנד מחולק על פי  ום בין הבעלים(. הדבר הכי חשוב בבורסה הוא השקיפות.החלוקה של הסכ

 הרווח לייעוד ומחולק על פי המניה שהונפקה.

 

 דיבידנד גדל בחובה וקטן בזכות )מתייחסים אליו כמגדיל הוצאות(.

 דוגמא לפקודת יומן של דיבידנד:

 

 על הדיבידנד לחלוקה במזומן באופן מיידי: חברה הכריזהה 

 )ח( דיבידנד

 )ז( מזומן

 מההכרזה תמיד( כעבור חצי שנה -הכריזו על הדיבידנד וחילקו אותו )במזומן- 

 :חלוקההפקודה בגין ההכרזה ופקודה בגין , נרשום שתי פקודות

 . )ח( דיבידנד1

 )ז( דיבידנד לשלם )התחייבות גדלה(

 . )ח( דיבידנד לשלם )פורעים את ההתחייבות(2

 )ז( מוזמן 

 

 הנחות מסחריות

 הנחות כמות. השאלה היא איך על פי עיקרון הגילוי הנאות נציג את המידע הזה. -הנחות מסחריות

במקום ₪  2,200או חמישה שולחנות תמורת ₪  500-דוגמא: חנות רהיטים מוכרת שולחן אחד ב

 )מלאי תקופתי(: 2,500

 2,200)ח( מזומן 

 הוצאה בחובה( )מגדיל -₪  300)ח( הנחות מסחריות שניתנו 

 (500*5=) 2,500 ברוטו)ז( מכירות 

 

 איך זה יופיע בדו"ח רווח והפסד?

 := מכירות ברוטו פחות הנחות מסחריות שניתנו ללקוחות פחות החזרות מלקוחות מכירות נטו

2,500 − 300 − 0 = 2,200 
 

 החזרות מלקוחות

  שנרשום?כשלקוח מחזיר מוצר לחנות. מה פקודת היומן החזרה מלקוח = 

במזומן. הכסף הוחזר ללקוח במזומן ₪  1,000הוחזרה סחורה שנמכרה בעבר תמורת  -דוגמא

 )מלאי תקופתי(.

 בגין המכירה נרשום:

 ₪  1,000)ח( מזומן 

 ₪  1,000)ז( מכירות 
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 *אם זה היה מלאי תמידי היינו רושמים שתי פקודות.

 בגין ההחזרה נרשום:

בגלל עיקרון  אבלהפוך, אותה צה לרשום ה נרמכירהופכית לפעולת הבגלל שפעולת ההחזרה היא 

 נרשום: הגילוי הנאות

 ₪  1,000)ח( החזרות מלקוחות 

 )כי החברה החזירה את הכסף( ₪  1,000)ז( מזומן 

חברה שיש לה הרבה החזרות מלקוחות היא חברה שכנראה תהיה בעייתית ולכן לפי עיקרון הגילוי 

 ח בדיוק מה קרה.הנאות חשוב לפרט בדו"

 

 מסחריות שהתקבלו מהספקיםת הנחו

 זה יופיע בדו"ח רוו"ה:כך גם החברות מקבלות הנחות על הרכישות שלהם בתור חברה. 

 קניות ברוטו

 )הנחות מסחריות שהתקבלו מספקים(

 )החזרות לספקים(

 קניות נטו

 

 הנחות מזומנים

בחודש הבא, המוכר מציע לקונה להביא לו במקום לשלם באשראי שמתקבל רק בסוף החודש או 

 את הסכום במזומן במקום בהנחה מסוימת.

 

 5דוגמא 

קנתה מוצרים מחברת  "כור". חברת "כור"לחברת ₪  20,000-מכרה מוצרים ב "המייצר"חברת 

 ₪. 15,000במזומן בסך  "המייצר"

 :)המוכרת( "המייצר"פקודה לחברת 

 ₪  15,000)ח( מזומן 

 )מגדיל הוצאה בחובה(₪  5,000מזומנים שניתנו )ח( הנחות 

 ₪  20,000 )ז( מכירות ברוטו

 :)הקונה( "כור"פקודה לחברת 

 20,000)ח( קניות ברוטו 

₪  5,000-מהחיסכון של ה -)הגדלת הכנסות₪  5,000( הנחות מזומנים שהתקבלו ז)

 ת(ירשם תחת זכוה שגדלה, נוצר לי רווח, סוג של הכנס

 ₪  15,000)ז( מזומן 

 

 הוצאות מימון. תחת איפה יופיעו הנחות מזומנים בדו"ח רוו"ה?

ן, הוצאות מימורשמים בנ תוהניכיונוהנחות מזומנים נוצרו מהלחץ לקבל מזומן, וכל מישור הריביות 

מזומן במהירות  הצריכחברה ה -הטריגר שגרם למתן הנחת המזומנים הוא במישור המימוניש ווןכי

 בשביל שיהיה לי כסף כדי לסגור חוב/להחזיר הלוואה וכו'.

 הפרשה לחובות מסופקים )הלח"מ(

 חובות מסופקים = חובות שהם בספק שייגבו. 
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משמע שתוך שנה מתאריך , ₪ מיליון  1במאזן היה לנו סעיף שנקרא לקוחות ברוטו. נגיד והוא 

חלק מהלקוחות לא מחזירים, חלק פשטו  -אבל מה לצערנו קורה₪. המאזן העסק יקבל מיליון 

יש הצגה ₪ רגל/מצאו תירוץ וכו', ולכן יש בעיה שלא כל הלקוחות משלמים. אם במאזן כתוב מיליון 

אל סעיף הלקוחות ברוטו אנחנו מצמידים את המונח ת במאזן, ולכן יש את המונח הלח"מ. מוטעי

. לצורך הדוגמא נגיד שהלח"מ הוא הלח"מ וכותבים בו את הסכום שהחברה מעריכה שלא ייגבה

 .(0.1ל )מיליון כפו₪  900,000 -ההלח"מ ילקוחות ברוטו בניכו יהיו: , וכך הלקוחות נטו10%

תלוי בסוג הלקוחות, במצב השוק, האם יש מיתון, האם יש שינוי  ?ההלח"מ איך מחליטים על

 ניסיון העבר שמראה כמה בערך בכל שנה יש לחברה חוב אבוד.  -בריבית ובעיקר

מקרה =  מקטין נכסים הוא מקטין נכסים., , לא הכנסה ולא הוצאהההלח"מ לא נכס ולא התחייבות

 . בזכות גדלבחובה וקטן  -של סעיף שמתנהל במאפיינים הטכניים כמו התחייבות

נצמד אל רק הוא  -נכסהוא לא באמת הלח"מ אמנם נכתב תחת לקוחות בנכסים שוטפים אבל 

 קטין אותו לגודל האמיתי שלו.)לקוחות( כדי לההנכס 

סעיף הוצאות חובות כרוו"ה רשם בדו"ח הוא יאיך נאזן את המאזן? ההלח"מ מראה על הפסד, ו

 זכות.שבסוף יגיע לעודפים במאזן תחת  תחת הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות מסופקים

 ההפרשה לחובות מסופקים מתחלקת לשתי גישות: מאזנית ותוצאתית.

 :מתוך סעיף מאזני תיתרת הסגירה של ההלח"מ מחושב -גישה מאזנית .1

 חוז מסוים מתוך הלקוחות ברוטו.א •

הערכה ספציפית של כל לקוח בנפרד )עוברים על כל לקוח וכותבים מי עלול להתנדנד,  •

 שמחושב באופן גלובלי על כל הלקוחות(. אחוז מכל הלקוחות לעומת

 כל שיטה אחרת שתתבסס על סעיף מאזני. •

 

 :הוצאות חובות מסופקים מחושבות לפי סעיף תוצאתי -לפי דו"ח רוו"ה -גישה תוצאתית .2

 אחוז מסוים מתוך מכירות ברוטו. •

 אחוז מסוים מתוך מכירות נטו. •

 כל שיטה אחרת שתתבסס על סעיף תוצאתי. •

 

 6דוגמא 
 נפתור את הדוגמא על כל שנה בנפרד.

 2010שנת 

 )לפי הגישה המאזנית( :5%ניקח את הסעיף המאזני לקוחות וממנו נחשב 

 פקודות יומן:

 כל הפסד הוא סוג של הוצאה( -)מגדיל הוצאות₪  25,000 מסופקים ותח( הוצאות חוב). 1

 חברת מיכל
 בש"ח 31.12.10מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 נכסים שוטפים
 ₪  500,000לקוחות ברוטו 

500K הפרשה לחובות מסופקים יכויבנ ∗ 0.05 = 25K 
 ₪  475,000לקוחות נטו 

. 

. 

. 
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. 475,000-ל 500,000)כך הקטנו את הלקוחות מ₪  25,000)ז( הפרשה לחובות מסופקים 

 (.כהוצאות חובות מסופקים שנרשום בדו"ח רוו"ה₪  25,000גרמנו לעצמנו להפסיד 

 

 2010שנת  סעיף מאזני -הפרשה לחובות מסופקים )הלח"מ( 

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.1.10  *0

1 .25,000    

 י. סגירה 31.12.10   25,000

משנה שעברה, אבל היא רק הוקמה השנה  תיחהפיתרת ה*כעיקרון צריך להעתיק את המידע על 

 ולכן זה יהיה אפס.

 2010שנת  סעיף תוצאתי -הוצאות חובות מסופקים

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.1.10 0 

 1 .25,000   

 י. סגירה 31.12.10  25,000 

 

 מיכלחברת 
 בש"ח 2010דו"ח רוו"ה לשנת 

 מכירות .

 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות: 
 ₪  25,000הוצאות חובות מסופקים 

 רווח גולמי  . 

 

 חוב אבוד

, הלקוח נעלם או פשיטת רגל של הלקוחהוכחה שהלקוח לא ישלם את הכסף: כשישנה  מוכר
עונה על הגדרת הלקוח, הוא לא החזיר וגם הוא לא  -נפטר. ביום זה יש למחוק את הלקוח מהספרים

. משום שלא לא יחזיר את הכסף ולכן צריך למחוק אותו מהמערכת, ולכן נכתוב אותו תחת זכות
 יכולה להיות יתרת הלח"מ במידה ואין יתרה של לקוח בספרים, יש למחוק גם את יתרת ההלח"מ.

 
 2011שנת 

 ומן:ת יופקוד

 -חובות אבודים. 2

 (.בחובה )הקטנת התחייבויות₪  20,000 הלח"מ )ח(

 (.הכרזה על חובות אבודים)₪  20,000 לקוחות ברוטו )ז(

 -חובות מסופקים. 3

 מהם לא יפרעו את חובם. 10%-ומעריכים ש 400,000הלקוחות הם 

 שלא השתמשתי בהם מהעבר( 5, כי נשאר לי עוד 40)לא ₪  35,00הוצאות חובות מסופקים ) )ח(

 35,000מ הלח" )ז(

 

כי צפינו  "בור"ב₪  5,000של חובות, נשארו ₪  000400, טשיקלו "בור"צריך : 3הסבר לפקודה 

של  היא יתרת ההלח"מ₪  5,000. ₪  20,000החובות היו רק בסך של חובות אך בפועל ₪  25,000

צריך . סעיפים מאזניים נגררים משנה לשנההחברה. נוסיף אותו לחשבון טי של שנה אחרי כי 

 .₪ 35,000שום הוצאות של נר ד, לכןמה שגורם לי להפס ₪  35,000-להעמיק אותו ב
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 2011שנת  סעיף מאזני -הפרשה לחובות מסופקים )הלח"מ(

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.1.11  25,000

3 .5,000 2 .20,000  

3 .35,000   

 י. סגירה 31.12.11   40,000

 פתיחה של שנה מסוימת היא יתרת הסגירה של השנה שלפניה.ה*בסעיפים מאזניים יתרת 

 

 2011שנת  סעיף תוצאתי -הוצאות חובות מסופקים

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.1.11 0 

 3 .35,000  

 י. סגירה 31.12.11 35,000 

 ₪ .*סעיף תוצאתי תמיד מתחיל באפס 

 

 2012שנת 

 יומן:פקודות 

היא  כלפי מעלה,ת החברה פתיע א, דבר שהכחובות אבודים₪  52,000הוכרזו לקוחות בערך של 

 :עומת שנה שעברהל₪  52,000והיו  הלח"מ₪  40,000לה  וחשבה שיהי

 וכל למלא אותו תאבל לא ₪  40,000של  "בור" ה)החברה הכינ₪  40,000)ח( הלח"מ . 4

 (.בלבד₪  40,000ולכן נרשום בחובה  52,000-ב

)כאשר מעריכים בסכום נמוך מדי את ההלח"מ, ההפרש ₪  12,000ח( הוצאות חובות אבודים )

 אבודים. סעיף תוצאתי שיופיע בדו"ח רווח והפסד(.ירשם תחת חובות 

עכשיו ובחובה קודם )צריך להעלים את הלקוח, הוא נכתב ₪  52,000לקוחות ברוטו  )ז(

 נכתוב אותו בזכות ונעלים אותו מהמאזן(.

 :7%לקוחות ומתוכם מעריכים הלח"מ ₪  300,000סוף השנה נאמר שיש ב

  21,000. )ח( הוצאות חובות מסופקים 5

  21,000)ז( הלח"מ 

 חברת מיכל
 בש"ח 31.12.11מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 נכסים שוטפים
 ₪  400,000לקוחות ברוטו 

400K הפרשה לחובות מסופקים כויבני ∗ 0.1 = 40K 
 ₪  360,000לקוחות נטו 

. 

. 

. 

 חברת מיכל
 בש"ח 2011דו"ח רוו"ה לשנת 

 מכירות: .

 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות: 
 ₪  35,000הוצאות חובות מסופקים 

 רווח גולמי  . 
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 2013שנת 

 פקודת יומן:

 :מלקוח שפשט את הרגל₪   10,000ק על סך צ'קיבלו 

 ק בבנק(צ')דבר ראשון מפקידים את ה 10,000עו"ש  . )ח(6

  10,000)ז( הכנסות מגביית חובות אבודים 

 

 2012שנת  סעיף מאזני -הפרשה לחובות מסופקים )הלח"מ(

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.1.12   40,000

 4 .40,000  

5 .21,000   

 י. סגירה 31.12.12   21,000

 *יתרת הסגירה חייבת להיות זהה למה שרשום במאזן. 

 2012שנת  סעיף תוצאתי -הוצאות חובות מסופקים

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.1.12 0 

 5 .21,000  

 י. סגירה 31.12.12  21,000 

 

 חברת מיכל
 בש"ח 2012דו"ח רוו"ה לשנת 

 מכירות: .

 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות: 
  21,000הוצאות חובות מסופקים  

  12,000הוצאות חובות אבודים 

 רווח גולמי  . 

 רוו"ה.הוצאה שתירשם בדו"ח כי יש פחות לקוחות. הגדלת הלח"מ= ויתור על נכס= הפסד= *

 גדל בזכות וקטן בחובה. -שימוש בהלח"מ נעשה בסימן של חובה כי ההלח"מ הוא כמו התחייבות*

 7דוגמא 

נשתמש בסעיפים מאזניים או תוצאתיים? במקרה הזה  של ההלח"מ האם לצורך מציאת המספר

 החישובתוצאת בגישה המאזנית  .לקוח כל נתונים האישיים שלה כי בשאלה קיימיםמאזניים, 

החברה רוצה למצוא קשר בין ההפרשה לחובות מסופקים  בחשבון טי. תופיע ביתרת הסגירה

 ללקוחות ברוטו.

 חברת מיכל
 בש"ח 31.12.12מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 נכסים שוטפים
  300,000לקוחות ברוטו 

300K הפרשה לחובות מסופקים יבניכו ∗ 0.7 = 21K 
  279,000לקוחות נטו 

. 

. 

. 
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1Kן: החובות של דודו וד + 2K = 3K סכום זה יופיע ביתרת הסגירה של חשבון ,T .להלח"מ 

 ₪  1,700)ח( הוצאות חובות מסופקים . 1

 ₪  1,700)ז( הלח"מ 

 2014שנת  סעיף מאזני -"מ(הפרשה לחובות מסופקים )הלח

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.1.14   1,300

1 .1,700   

 י. סגירה 31.12.14   3,000
 

 

 גישה תוצאתית: 8דוגמא 

 2013שנת 

60Kח( הוצאות חובות מסופקים . )1 ∗ 0.25 = 15K 
 15,000)ז( הלח"מ  

 

 2013שנת  סעיף מאזני -הפרשה לחובות מסופקים )הלח"מ(

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.1.13  )החברה הוקמה( 0

1 .15,000   

 י. סגירה 31.12.13  15,000

 

 2013שנת  סעיף תוצאתי -הוצאות חובות מסופקים

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.1.13 )סעיף תוצאתי( 0 

 1 .15,000  

 י. סגירה 31.12.13  15,000 

 

 חברת ביטא
 בש"ח 2013דו"ח רוו"ה לשנת 

 מכירות: 60,000

 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות: 
60K הוצאות חובות מסופקים ∗ 0.25 = 15K 

 רווח גולמי  .
 

 חברת ביטא
 בש"ח 31.12.13מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 נכסים שוטפים
  30,000לקוחות ברוטו 

60K הפרשה לחובות מסופקים כויבני ∗ 0.25 = (15K) 
  15,000לקוחות נטו 

. 

. 
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 2014שנת 

20K.  )ח( הוצאות חובות מסופקים 2 ∗ 0.05 = 1K 

  1,000)ז( הלח"מ  

יהיו הוצאות חובות מסופקים לפי החישוב לעיל. את זה ₪  1,000 :לדו"ח רוו"ה דבר ראשון נלך

נכתוב ביתרת סגירה תחת חובה בהוצאות חובות מסופקים )תוצאתי(. מכיוון שיתרת הפתיחה היא 

 גם תחת חובה:₪  1,000אפס )כמו תמיד( הפקודה/השינוי הוא 

יכתבו תחת זכות ₪  1,000להשוות פקודות יומן בין סעיף תוצאתי לסעיף מאזני, ולכן  נועלי

. 2014בשנת ₪  15,000בהפרשה לחובות מסופקים )מאזני(. יתרת הפתיחה בהלח"מ היא 

 ₪ . 16,000יתרת הסגירה תהיה ₪  1,000בתוספת הוספת 

 2014שנת  סעיף מאזני -הפרשה לחובות מסופקים )הלח"מ(

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.1.14  (2013)י.ס מאזני  15,000

2 .1,000   

 י. סגירה 31.12.14   16,000

 

 חברת ביטא
 בש"ח 2014דו"ח רוו"ה לשנת 

 מכירות:  20,000

 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות: 
20K הוצאות חובות מסופקים ∗ 0.05 = 1K 

 רווח גולמי  . 

 

)נתון בשאלה(, אוסיף בניכוי הלח"מ שחושב זה עתה ₪  17,000במאזן ארשום לקוחות ברוטו 

 ₪ . 1,000ומכאן שהלקוחות נטו יהיו שווים ₪  16,000בחשבון טי הלח"מ מאזני 

 

 

  סעיף תוצאתי -הוצאות חובות מסופקים

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.1.14 תוצאתי()סעיף  0 

 2 .1,000  

 י. סגירה 31.12.14 1,000 

 חברת ביטא
 בש"ח 31.12.14מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 נכסים שוטפים
  17,000לקוחות ברוטו 

 )י.ס חשבון טי הלח"מ מאזני( 16,000 הפרשה לחובות מסופקיםכוי בני
  1,000ת נטו ולקוח

. 

. 

. 
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 :₪ 15,500-ל₪  17,000-מ 2014שינוי הסעיף לקוחות ברוטו בשנת  -סעיף ב'

צריך לשים לב שגם  ₪ . 500נוצר במאזן מינוס של ₪  16,000נשאר  במצב הזה אם ההלח"מ 

הלח"מ יכול להיות הכי הרבה ן ה, לכלא יכולים להיות שליליים הלקוחות נטו ישה התוצאתיתבג

 בגובה של הלקוחות ברוטו. 

במאזן עצמו. מכאן נפנה אל יתרת סגירה של ₪  15,500-משתנה ל ניכוי הלח"מ -דבר ראשון

בהתאם לשינוי במאזן. מכיוון שיתרת הפתיחה ₪  15,500-חשבון טי הלח"מ )מאזני( ונשנה אותה ל

)תחת זכות(. נשווה פקודה זו ₪  500-נשנה את פקודת היומן ל₪ ,  15,000לשנה זו הייתה 

, הפעם תחת 500סופקים )תוצאתי( וגם שם נרשום לפקודה תחת חשבון טי הוצאות חובות מ

. מכאן ניגש 500חובה. מכיוון שיתרת הפתיחה בחשבון טי זה הינה אפס, יתרת הסגירה תהיה 

זה גורם לרואה החשבון  ₪ . 500לדו"ח רוו"ה ונרשום את הסעיף הוצאות חובות מסופקים על סך 

, כיוון שבמצב הנתון אי 2.5%-ל 5%-מלהגיד למנהלים לשנות את ההערכה שלהם לאחוז ההלח"מ 

 .אפשר לכתוב מאזן כמו שצריך

 ₪ 500)ח( הוצאות חובות מסופקים . 2

 ₪  500 )ז( הלח"מ

 2014שנת  סעיף מאזני -הפרשה לחובות מסופקים )הלח"מ(

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.1.14  (2013)י.ס מאזני  15,000

2 .500   

 סגירהי.  31.12.14   15,500

 

 2014שנת  סעיף תוצאתי -הוצאות חובות מסופקים

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.1.14 )סעיף תוצאתי(  0 

 2 .500  

 י. סגירה 31.12.14  500 

 

 חברת ביטא
 בש"ח 2014דו"ח רוו"ה לשנת 

 מכירות: ₪  20,000

 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות: 
  500הוצאות חובות מסופקים  

 רווח גולמי  . 
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 9דוגמא 

 -1סעיף 

תוצאתית כיוון הגישה היא דבר ראשון בודקים האם מדובר בגישה מאזנית או תוצאתית. במקרה זה 

 (.תוצאתימכירות )שהחישוב שלהם הוא מתוך סעיף 

פחות הנחות מסחריות ( 2,950)פחות החזרות מלקוחות ( 610,000)מכירות נטו: מכירות ברוטו 

 601,869= סה"כ  (5,181שהחברה נתנה )

 מהם הם ההוצאה לחובות מסופקים: 2%-מהמכירות הן באשראי, ו 80%

601,869 ∗ 0.8 ∗ 0.02 = 9,630 
כדי להגיע ליתרת וצאות לחובות מסופקים הגישה התוצאתית רוצה לחשב את השינוי של הה

 הסגירה. 

 ₪  9,630. )ח( הוצאות חובות מסופקים 1

 ₪  9,630)ז( הפרשה לחובות מסופקים 

 

  סעיף מאזני -הפרשה לחובות מסופקים )הלח"מ(

 חובה זכות

 יתרת פתיחה  )נתון במאזן בוחן( 2,360

   )השינוי בהלח"מ(   9,630. 1

 יתרת סגירה   11,990

 

  סעיף תוצאתי -הוצאות חובות מסופקים

 חובה זכות

 יתרת פתיחה  0 

 1 .9,630  

 סגירהיתרת    9,630 

 -2סעיף 

 מתייחסים ללקוחות, סעיף מאזני.מדובר בגישה מאזנית כיוון ש

  סעיף מאזני -הפרשה לחובות מסופקים )הלח"מ(

 חובה זכות

 יתרת פתיחה )נתון במאזן בוחן( 2,360 

  2 .2,640  

 יתרת סגירה )נתון בשאלה(  5,000 

 

 

 חברת ביטא
 בש"ח 31.12.14מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 נכסים שוטפים
 15,000לקוחות ברוטו 

  15,500הפרשה לחובות מסופקים  כויבני
  0לקוחות נטו 

. 

. 

. 
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 ₪  2,640. )ח( הוצאות חובות מסופקים 2

 ₪ 2,640)ז( הפרשה לחובות מסופקים 

 -3סעיף 

 מדובר בגישה מאזנים כיוון שהפרשה לחובות מסופקים ושטל"ק אלו סעיפים מאזניים.

(80K + 10K) ∗ 0.4 = 3,600 
 מדובר בגישה מאזנית. החישוב נובע מסעיפים מאזניים. -לאן ילך המספר? ליתרת הסגירה

  סעיף מאזני -ובות מסופקים )הלח"מ(הפרשה לח

 חובה זכות

 יתרת פתיחה  )נתון במאזן בוחן( 2,360

3 .1,240   

 יתרת סגירה   3,600

 ₪  1,240. )ח( הוצאות חובות מסופקים 3

 ₪  1,240)ז( הפרשה לחובות מסופקים 

 

 -4סעיף 

 גישה תוצאתית, כי מדובר בסעיף מתוך דו"ח רווח והפסד.

610K ∗ 0.01 = 6,100  
 

  סעיף מאזני -הפרשה לחובות מסופקים )הלח"מ(

 חובה זכות

 יתרת פתיחה  )נתון במאזן בוחן( 2,360

4 .6,100   

 יתרת סגירה   8,460

 

  סעיף תוצאתי -הוצאות חובות מסופקים

 חובה זכות

 יתרת פתיחה  0 

 4 .6,100  

 יתרת סגירה  6,100 

 ₪  6,100. )ח( הוצאות חובות מסופקים 4

  ₪  6,100)ז( הפרשה לחובות מסופקים 

 

 )מלשון ספק( הפרשה לחובות מסופקים = הלח"מ

במאזן תחת נכסים שוטפים יש נכס שנקרא לקוחות. הנכס הזה מהווה את מי שמכרנו לו מלאי 

יחזירו את החוב לחברה, יש באשראי והוא חייב לנו כסף )עדיין לא שילם(. חלק מהלקוחות לא 

 לחברה השערה שהן לא יראו את כל הכסף.

 דוגמא:

 נכסים שוטפים:

 100 -לקוחות

 גדל בזכות וקטן בחובה -(20) -הלח"מ

 80 -לקוחות נטו
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 -איך החברה כותבת את הסכום של מה שלא יחזירו לה -פקודות יומן ליצירת/הגדלת הלח"מ

 ה תחת הוצאות מכירה הנהלה וכלליות("ח רוו"ך לדו)הול 20הוצאות חובות מסופקים . )ח( 1

 )ינוכה מסעיף הלקוחות במאזן( 20הלח"מ  )ז(

 החברה כביכול מוציאה את הכסף כדי לכסות את החוב שלא יחזירו לה.

 (:20)ולא  10החזירו רק לא בסוף השנה נגיד ואת ההשערה החברה עושה בתחילת השנה. 

 10הלח"מ  . )ח(2

 10לקוחות )ז( 

 .₪  10-שקלים( ונמחק את החוב של הלקוחות ב 10מ )לוקחים מהקופה "נקטין את ההלח

 -חשבון טי )ביניים( להלח"מ

  הלח"מ

 חובה זכות

 יתרת פתיחה  )החברה הוקמה( 0

1 .20 2 .10  

 יתרת סגירה  10

 

 . מה יקרה?12נגיד ומישהו לא החזיר  .1

 10 "מהלח)ח( 

 .(בתחילת השנה תילי יותר ממה ששיער ולא החזירכשחוב שנוצר ) 2חובות אבודים )ח( הוצאות 

 12)ז( לקוחות 

 

 26תרגיל 

 33,000 -לקוחות

 400 -הלח"מ

 95,500 -מכירות

 3,500 -החזרות והנחות שהחברה נתנה

 

 , כסף שלא יוחזר לחברה:3% -שלנו תרגילגישה מאזנית: ההלח"מ מחושב כאחוז מסעיף מאזני. ב

33K ∗ 0.03 = 𝟗𝟗𝟎 
 -990-ל 400-נפתח חשבון טי להלח"מ ונראה מה הוא יעשה: צריך פקודה שתגדיל את ההלח"מ מ

  הלח"מ

 חובה זכות

 יתרת פתיחה  400

1 .590   

 יתרת סגירה  990

 

 590הוצאות חובות מסופקים  (ח. )1

 590מ "הלח (ז)

 33,000 מהסיבה שבמאזן כשרשום לקוחותבגישה מאזנית הסכום שחישבנו היא יתרת הסגירה 

 מדובר על חלק מהלקוחות שחייבים לי משנה שעברה. הסעיף הזה מצטבר.

 -גישת מנהל השיווק: גישה תוצאתית

 .מהמכירות נטו 1%ההלח"מ מחושב כאחוז מסעיף של דוח רווה, 
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0.01 ∗ (95,500 − 35,000) = 𝟗𝟐𝟎 

 .וההנחות שהחברה נתנהמכירות פחות ההחזרות = מכירות נטו 

 -לבד יתרת הסגירה נחשבבגישה התוצאתית: תוצאות החישוב היא מה שמתווסף להלח"מ ואת 

  הלח"מ

 חובה זכות

 יתרת פתיחה  400

1 .920   

 יתרת סגירה  1,320

כל המכירות הם בהכרח מכירות של השנה הזו ולכן הסכום שמחשבים הוא כולו התוספת שצריך  

 להוסיף. זה לא סעיף מצטבר כמו סעיף במאזן.

 920הוצאות חובות מסופקים  (ח)

 920הלח"מ  (ז)

 

 27תרגיל 

 75,000הלח"מ  -31.12.14

 100,000חוב לא יוחזר  -2015

שלא שיערנו  25-מקזזים מההלח"מ. ה 75זה חוב אבוד, כי  100-, לא כל ה75יש  בקופת ההלח"מ

 שלא יחזירו לנו רק הוא נחשב כהוצאות חובות אבודים.

 שאר הלקוחות יחזירו את חובם. -2015

 -איך תראה פקודת היומן לחוב שלא יוחזר

 )נקטין במקסימום שאני יכולה( 75,000 הלח"מ (ח)

 בלבד 25,000 -הוצאות חובות אבודים (ח)

 100,000לקוחות  (ז)

 

 ?2015-ע"פ הפקודה השנייה מה תהיה יתרת ההלח"מ ל

  הלח"מ

 חובה זכות

 יתרת פתיחה  75,000

 1 .75,000  

 31.12.15יתרת סגירה   0

 

 לא נכתוב פקודה שמגדילה את ההלח"מ כי שאר הלקוחות כן יחזירו את החוב.

אם אנחנו רוצים להגדיל או להקטין את ההלח"מ, פעולה שעושים מראש  -הוצאות חובות מסופקים

 כשיש ספק שלא יחזירו לי בתחילת השנה.

 סעיף חובות אבודים. נוצראם מישהו לא החזיר יותר מהיתרה של ההלח"מ אז 

 28יל תרג

 99,000 -לקוחות סוף שנה

 2,500 -הלח"מ תחילת שנה

לכן הוא לא  2,500זה לא בהכרח חוב אבוד חשבונאית כי בקופה יש  – 500 -חוב שהוכרז כאבוד

 חובות אבודים, מישהו לא החזיר כסף שיש לי כבר בקופה של ההלח"מ. הוצאותבאמת 

 בשאלה פירטו את חובות הלקוחות:
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 ספק שנגבה אותם 0.01הגיע הזמן לפירעון= חובות שטרם 

 ספק שנגבה אותם 0.015יום =  30פיגור של 

 ספק שנגבה אותם 0.02= 31-60פיגור 

 ספק שנגבה אותם 0.15= 60פיגור מעל 

 -נחשב בכסף כמה זה יוצא בכל קטגוריה: הסכום בכסף שספק שיוחזר

 510 -זמן פירעון טרם הגיע

 585 -30מ עד "הלח

 60 -60מ עד "הלח

 900 -60מ מעל "הלח

 2,055סה"כ 

 

  הלח"מ מאזני

 חובה זכות

 יתרת פתיחה  )נתון( 2,500

2 .55 1 .500  

 31.12.15יתרת סגירה   2,055

 

 500הלח"מ )ח( . 1

 500לקוחות  )ז(

 

 :(55נגדיל בעוד ) 2,055נמציא פקודה כדי להגיע לסכום של 

 55הוצאות חובות מסופקים  )ח(

 55 -מ"הלח (ז)

 

 29תרגיל 

 נתונים סכומי חייבים וגילאי החוב

 12,400מ לסוף השנה, כל סכום והאחוז שלו. סה"כ "נחשב את ההלח

 

  הלח"מ מאזני

 חובה זכות

 יתרת פתיחה  10,000

 1 .4000  

 31.12.15יתרת סגירה   12,400

 :. חוב אבוד1

 4000 מ"הלח (ח)

 4000לקוחות  (ז)

 -כדי להגיע ליתרת סגירה 6,400-מ ב"נגדיל את ההלח

 הוצאות חובות מסופקים (ח)

 מ"הלח (ז)
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 רכוש קבוע

 -פקודות שנכתוב לגבי רכוש

 רישום הרכוש הקבוע בעת רכישתו. .1

 הפחתת הרכוש הקבוע במהלך חייו. .2

 מכירת )מימוש( הרכוש הקבוע. .3

הרכוש נשאר בסכום שבו קנו אותו, כל עוד לא נאמר  -ההיסטורית*אנו נוקטים בגישת העלות 

 אחרת.

 1. רישום הרכוש הקבוע בעת רכישתו- הרחבה:

כל העלויות בגין המכונה עד רגע הפעלתה ייחשבו לעלות הרכוש הקבוע ויופיעו במאזן תחת נכסים 

או הוצאות אז לא יהיו אם לא הוצי בגלל עיקרון ההקבלה בין ההוצאות להכנסות. -ולא בדו"ח רוו"ה

 לדוגמא: הובלה, התקנה, הרכבה וכו', ולא הדרכה, ביטוח וכו'. הכנסות.

 10דוגמא 

 -חלק א'

 : שולמו במזומן -K5, התקנה K2, ביטוח הובלה K10הוצאות הובלה 

10,000 + 5,000 + 2,000 = 117,000 
 ₪  117,000)ח( עלות המכונה ברוטו 

 ₪  117,000)ז( מזומן 

 -חלק ב'

שנים, כשבסוף ערכה יהיה  10יש הוצאות פחת שאותן נרשום בדו"ח רוו"ה: משך חיי המכונה 

 לכל נכס יש אורך חיים שנקבע על ידי מהנדס החברה ובמהלכו מפחיתים את עלותו.₪ .  17,000

 2015שנת 

גם אם המכונה במצב בעייתי לשימוש עדיין שייר מלשון שארית. = ערך שייר = ערך גרט.  17,000

 יש למכונה ערך, גם אם זה לחלקי חילוף. בתחילת חיי הנכס יש אומדן לערך השייר שלו.

. הוא מתנהג כמו (כמו ההלח"מ) הפחת המצבר הוא סעיף שנצמד אל הנכס ומקטין אותו

בחובה, אבל הוא לא התחייבות כיוון שאנחנו לא חייבים לאף אחד את ן וקט התחייבות, גדל בזכות

 הכסף. הוא סעיף מאזני שהולך ונצבר, וכל שנה נוסיף לו סכום על פי הערכת המהנדס.

 

 פחת לינארי )שווה בכל שנות חיי הנכס( –פחת בקו ישר 

ערך נכס − ערך שייר

משך חיי הנכס 
=  פחת לשנה

 
117,000 − 17,000

10
= 10,000 

 חיי המכונה( שנותלשנה )חילקנו בעשר, מספר  10,000 –)ח( הוצאות פחת 

 10,000 -)ז( פחת נצבר )פחנ"צ(
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 Xחברת 
 בש"ח 2015דו"ח רוו"ה לשנת 

 מכירות: .

 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות: 
  10,000הוצאות פחת 

 רווח גולמי  . 

 

 2016שנת 

 על פי שיטת הקו הישר.₪  10,000עברה שנה ולכן הפחת יצבור עוד 

 :פקודת יומן

  10,000 –)ח( הוצאות פחת 

 10,000 -)ז( פחת נצבר )פחנ"צ(

 

 

 בש"ח 2016דו"ח רוו"ה לשנת 

 מכירות: .

 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות: 
  10,000הוצאות פחת 

 רווח גולמי  . 

 

ניקח את סכום הקרקע פחת על קרקע. מדוע? כיוון שאורך חייו הוא אינסוף וכך אם ן אי •

  אפס הוצאות פחת.₪ ,  0ונחלק באורך חייו התוצאה תהיה 

 

 

 Xחברת 
 בש"ח 31.12.15מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 נכסים בלתי שוטפים
  -רכוש קבוע

 ₪  117,000מכונה ברוטו 
 ₪ (   10,000פחנ"צ ) יבניכו

 ₪  107,000מכונה נטו 

. 

. 

. 

  

 בש"ח 31.12.16מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 נכסים בלתי שוטפים
  -רכוש קבוע

 ₪  117,000מכונה ברוטו 
 ₪ (   20,000פחנ"צ ) יניכוב

 ₪  97,000מכונה נטו 

. 

. 

. 
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 ת.= כשמפחיתים הרבה בשנים הראשונות ומעט בשנים האחרונו פחת מואץ

 שיטה "רגועה" יחסית. -)סס"ש( פחת לפי סכום ספרות השנים שיטה ראשונה:

לחלק למספר השנים אבל לא באופן שווה בכל שנה, כמו  17,000פחות  117,000עדיין עושים 

 בפחת הישר.

 על פיו נדע מה הפחת בכל שנה. :מקדם הפחת

n אורך חיי הנכס = 
𝑛(𝑛 + 1)

2
 

שנים נחשב או  3המקדם אומר: צריך למצוא את סכום ספרות השנים, למשל אם אורך החיים הוא 

 המקדם יהיה המספר שמחלקים בו את התרגיל.. 6=  3+2+1על פי הנוסחה או: 

10(10 + 1)

2
= 55 

 

 : 1-הוצאות פחת לשנה ה
117,000 − 17,000

55
∗ 10 = 18,182 

 : 2-הוצאות פחת לשנה ה
117,000 − 17,000

55
∗ 9 = 16,363 

 :3-הוצאות פחת לשנה ה

117,000 − 17,000

55
∗ 8 = 14,545 

 : 10-אות פחת לשנה הצהו
117,000 − 17,000

55
∗ 1 = 1,818 

 ₪  100,000סה"כ הוצאות פחת )חיבור כל תוצאות המשוואות לאורך כל חיי שנות המכונה( = 

שהולך  על פי המספר לתחילת השנההמספר בו כופלים את התרגיל הוא יתרת אורך חיי הנכס 

ופוחת. אם המספר הולך ופוחת גם הוצאות הפחת ילכו ויפחתו, מה שמראה שבשנים הראשונות 

  ץ.ואשיטת פחת מזה מה שקורה ב -בשנים האחרונותאשר חת מיש יותר הוצאות פ

איך יכולנו אלף אבל לפרוס אותו אחרת.  100-הרעיון של השיטה הוא עדיין לקבל את הפחת של ה

 :אלף מבחינה מתמטית 100לדעת שסך כל הוצאות הפחת יהיו שוות 

 

117,000 − 17,000

55
∗ (10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 55) = 100,000 
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 שיטה קצת יותר "אגרסיבית". -שיטת האחוז הקבוע מהיתרה הפוחתת: שיטה שנייה

כל שנה את העלות בשבו אנו נכפיל  ,גם כאן אנחנו צריכים לחשב מקדם שיהווה אחוז מסוים

זו השיטה היחידה בה לא מפחיתים את ערך השייר, כי  .לתחילת אותה השנההמופחתת של הנכס 

 נוסחת המקדם:: המקדם נקבע לאור השייר.מאחר ש, ההוא כבר בתוך הנוסח

1 − √
שייר

עלות הנכס

𝑛

 

*בכל השיטות אם לא כתוב שום דבר, ערך השייר יהיה אפס. אבל, בשיטה הזו אם לא כתוב שום 
  לפתור את נוסחת המקדם.בשביל שנוכל  1דבר נעריך שהשייר שווה 

 דוגמא מהכיתה:

 ₪  250,000 -עלות הנכס

 שנים 5 -אורך חיי הנכס

 ₪  80 -ערך שייר

 .1-5נדרש: הוצאות פחת לשנים 

 -איך נחשב את המקדם

1 − √
80

250,000

5

= 1 − 0.2 =  0.8 

 

 *השיטה הנכונה ביותר היא השיטה לפיה הנכס שלנו מתנהג.

 

 (לא בהכרח מואץ, תלוי ביחידות התפוקה. )תפוקה בפועלפחת לפי יחידות  :שיטה שלישית

ברוטו) − (גרט ∗
מספר יחידות התפוקה שנתית

מספר יחידות תפוקה בכל חיי הנכס
=  פחת שנתי

  117,000עלות הנכס: 

 17,000 -ערך שייר

)במקום לאמוד כמה שנים היא תחיה  מיליון יחידות 2 -סה"כ יחידות תפוקה חזויות בכל חיי הנכס

 נאמוד כמה יחידות היא תייצר(.

 יחידות K200=  1-יחידות בפועל שיוצרו בשנה ה

 יחידות K100=  2-יחידות בפועל שיוצרו בשנה ה

 .1-2נדרש: הוצאות פחת לשנים 

 

 .10% מתצרוכת המכונה נרשום פחת על  10%-בנפחית את ערך השייר ולכן אם השתמשנו 

 

 מופחתת )מכונה נטו( לסוף השנהעלות  הוצאות פחת שנתיות שנה

1 0.8  *K250  =K200 ( עלות ברוטוK250)  ( פחות פחנ"צK200)  ( עלות מופחתת =K50.) 

2 0.8  *K50  =K40 ( עלות ברוטוK250)  ( פחות פחנ"צK+ 40K200)  ( עלות מופחתת =K10.) 

3 0.8  *K10  =K8 ( עלות ברוטוK250)  ( פחות פחנ"צK+ 40K + 8K200)  ( עלות מופחתת =K2.) 

4 0.8  *K2  =1,600 ( עלות ברוטוK250)  ( פחות פחנ"צK+40K +8K + 1.6K200)  ( 400= עלות מופחתת.) 

 (.80= עלות מופחתת )  (K+40K +8K + 1.6K + 320200פחות פחנ"צ )  (K250עלות ברוטו ) 320=  400*  0.8 5
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 :1-ות פחת בשנה ההוצא

 )ע"פ השבר( -מהתצרוכת של המכונה 10%-השתמשנו ב

(117,000 − 17,000) ∗
200𝐾

2𝑀
= 10,000 

 :2-הוצאות פחת בשנה ה

 )ע"פ השבר( -מהתצרוכת של המכונה 5%-השתמשנו ב

(117,000 − 17,000) ∗
100𝐾

2𝑀
= 10,000 

 

 המבוקש.סך הכל הוצאות הפחת מיום הפעלת הנכס ועד לתאריך  -פחת נצבר

 מכירת הרכוש הקבוע

 :צבה במאזן ליום המכירותה

 100,000 -מכונה ברוטו

 (60,000) -בניכוי פחנ"צ

 40,000 -מכונה נטו

 

 -חלק ג'

 רגע לפני המכירה: 1.7.16איך המכונה הזו מוצגת במאזן ליום 

 ₪ 117,000מכונה ברוטו 

  -)מרגע רכישת המכונה עד רגע המכירה(שנה וחצי ם כפול שני 10-מחיר הפחת ל -בניכוי פחנ"צ
117,000 − 17,000

10
∗ 1.5 = 15,000 

 ₪  102,000 -מכונה נטו

יש לנו רווח הון, הכנסה, זה ההפרש בין הסכום שקיבלנו בפועל ובין ההצגה בספרים. אז אם מכרנו 

פקודת יומן בגין . ₪  8,000של  משמע רווח₪  110,000-ב₪  102,000 נטו הומכונה ששו

 המכירה:

 110,000מזומן )ח( 

 בזכות(.מהספרים אותה  נמחק לכן )היא לא שלי 117,000מכונה ברוטו )ז( 

 K115"צ פחנ )ח(

 K8רווח הון )ז( 

 .אם זה לא ברווח נכתוב תחת חובה הפסד הון*
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 חשבונות חתך
 ועדיין לא קיבלנו שירות.בפועל שילמנו את הכסף  -מראש Xהוצאות  •

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

 קיבלנו שירות ועדיין לא שילמנו כסף בפועל. -לשלם Xהוצאות  •

 נתנו שירות ועדיין לא קיבלנו כסף בפועל. -לקבל Xהכנסות  •

 

 11דוגמא 

 :הוצאות מראש -'אסעיף 

נניח שמדובר בתשלומים שנים. אם לא רשום אחרת  3לתקופה של  1.1.15-מה 24,000שילמנו 

 בכל שנה. 8,000=  שווים

 2015שנת 

 -. פקודת יומן על התשלום: עוד לא התחלנו להשתמש בשירות של הדירה1.1.15-פקודות יומן ל

 K24הוצאות שכ"ד מראש  (ח). 1

 K24מזומן  (ז)

תרת נרשום ביסה"כ. ₪  16,000שנתיים,  גור?נו ל: עוד כמה זמן נותר ל31.12.15-פקודת יומן ל

 מדבר עללהבדיל מכמה כסף שילמתי ש ₪ . 8,000 -5201כמה שירותי דיור קיבלתי בשנת סגירה 

 יכתב בזכות. ימדובר בכמה השתמשתי וזה , תזרים מזומנים

 8,000הוצאות שכ"ד  (ח. )2

 8,000הוצאות שכ"ד מראש  (ז)

 

 2015שנת  (מאזניהוצאות שכ"ד מראש )

 חובה זכות

 תרת פתיחהי 1.1.15 0 

2 .8,000 1 .24,000  

 סגירה .י 31.12.15 16,000 

 

 2015שנת  (תוצאתי) הוצאות שכ"ד

 חובה זכות

 תרת פתיחהי 1.1.15 )תוצאתי( 0 

  2 .8,000  

 סגירה .י 31.12.15 8,000 

 

 

 Xחברת 
 בש"ח 31.12.15מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 שוטפים נכסים
 (2016)שנת  8,000הוצאות שכ"ד מראש 

 רכוש בלתי מוחשי
 (2017)שנת  8,000הוצאות שכ"ד מראש לזמן ארוך 

. 

. 

. 

. 
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 Xחברת 
 בש"ח 2015דו"ח רוו"ה לשנת 

 מכירות: .

 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות: 
 (2015)שנת  8,000הוצאות שכ"ד 

 רווח גולמי  . 

 

 2016שנת 

 ₪  8,000? בהיקף של 2016שכ"ד השתמשתי במהלך שנת בכמה הוצאות 

 ₪  8,000? 2017כמה הוצאות שכ"ד מראש נשארו לי לסוף שנת 

 אלו יתרות הסגירה שצריכות להיות לי בחשבונות טי.*

 8,000הוצאות שכ"ד  (ח) .3

 8,000הוצאות שכ"ד מראש  (ז)

 2016שנת  מאזני(הוצאות שכ"ד מראש )

 חובה זכות

 תרת פתיחהי 1.1.16 16,000 

3 .8,000   

 סגירה .י 31.12.16 8,000 

 

 2016שנת  (תוצאתיהוצאות שכ"ד )

 חובה זכות

 תרת פתיחהי 1.1.16 0 

  3 .8,000  

 סגירה .י 31.12.16 8,000 

 

 

 Xחברת 
 בש"ח 2016דו"ח רוו"ה לשנת 

 מכירות: .

 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות: 
 (2016)שנת  8,000הוצאות שכ"ד 

 רווח גולמי  . 

 

 2017שנת 

 . 8,000? בהיקף של 2017-בבכמה הוצאות שכ"ד השתמשתי  -כמה שירות קיבלתי בשנה החולפת

 . 0הוצאות שכ"ד מראש נשארו? = כמה  שילמתי ועדיין לא השתמשתיעל כמה שירותי דיור 

 אלו יתרות הסגירה שצריכות להיות לי בחשבונות טי.*

 Xחברת 
 בש"ח 31.12.16מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 נכסים שוטפים
 (2017)שנת  8,000הוצאות שכ"ד מראש 

. 

. 
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 8,000הוצאות שכ"ד )ח(  .4
 8,000הוצאות שכ"ד מראש  )ז(
 

 2017שנת  (מאזניהוצאות שכ"ד מראש )

 חובה זכות

 תרת פתיחהי 1.1.17 8,000 

4 .8,000   

 סגירה .י 31.12.17 0 

 

 2017שנת  (תוצאתיהוצאות שכ"ד )

 חובה זכות

 תרת פתיחהי 1.1.17 0 

  4 .8,000  

 סגירה .י 31.12.17 8,000 

 

 

 Xחברת 
 בש"ח 2017דו"ח רוו"ה לשנת 

 מכירות: .

 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות: 
 (2017)שנת  8,000הוצאות שכ"ד 

 רווח גולמי  . 

 :שכנסות מראה -סעיף ב'

 לחודש.₪  1,000, חודשים 20יש לנו  – 31.12.16עד לסוף  1.5.15-במזומן ב₪  20,000עסק קיבל 

 ₪  20,000קבלת  1.5.15

 ₪  8,000תשלום של  31.12.15

 ₪  12,000תשלום של  -31.12.15-31.12.16

 2015שנת 

 :לא נתנו עדיין שום דבר בתמורה, ולכן יש לעסק התחייבותו₪  20,000קיבלנו  -1.5.15

 K20מזומן  )ח(. 1

 )מגדיל התחייבות( K20הכנסות שכ"ד מראש  )ז(

 12,000 לתת שירות בגובה ?31.12.15-כמה התחייבות נותרה ב

  8,000כמה שירותי דיור נתתי בשנה האחרונה? 

 8,000הכנסות שכ"ד מראש  (ח). 2

 8,000הכנסות משכ"ד  (ז)

 Xחברת 
 בש"ח 31.12.17מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 נכסים שוטפים
 .0 -הוצאות שכ"ד מראש

. 

. 
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 2015שנת  (מאזנישכ"ד מראש )כנסות ה

 חובה זכות

 תרת פתיחהי 1.1.15  0

1 .20,000 2 .8,000  

 סגירה. י 31.12.15  12,000

 

 2015שנת  (תוצאתישכ"ד ) כנסותה

 חובה זכות

 תרת פתיחהי 1.1.15  0

2 .8,000   

 סגירה .י 31.12.15  8,000

 

 

 Xחברת 
 בש"ח 2015דו"ח רוו"ה לשנת 

 מכירות .

 הכנסות אחרות: )עסק לריהוט שמוכר דירה( 
 8,000הוצאות שכ"ד 

 רווח גולמי  . 

 דו"ח רוו"ה איננו דו"ח תזרים מזומנים, אלא הוא מציג כמה באמת השתמשנו בשנה המדוברת.*

 2016שנת 

 12,000הכנסות שכ"ד מראש  )ח(. 3

 12,000 -הכנסות משכ"ד (ז)

 מחזירים אותה עד שהיא מתאפסת.יוצרים התחייבות ולאט לאט 

 

 2016שנת  (מאזנישכ"ד מראש ) כנסותה

 חובה זכות

 תרת פתיחהי 1.1.16  12,000

  3 .12,000  

 סגירה .י 31.12.16  0

 

 2016שנת  (תוצאתישכ"ד ) כנסותה

 חובה זכות

 תרת פתיחהי 1.1.16  0

3 .12,000   

 סגירה .י 31.12.16  12,000

 Xחברת 
 בש"ח 31.12.15מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 נכסים שוטפים
 (2016)שנת  12,000הוצאות שכ"ד מראש 

. 

. 
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 Xחברת 
 בש"ח 2016דו"ח רוו"ה לשנת 

 מכירות: .

 הכנסות אחרות: 
 (2016)שנת  12,000שכ"ד  כנסותה

 רווח גולמי  . 

 

  :לשלם Xהוצאות  -סעיף ג'

 -חודשי תשלום חשמל 11

 ינואר:

 100הוצאות חשמל  (ח)

 100מזומן  (ז)

 15.2.16-שהתקבל ב 1.2016-חשבון ל

 )אותה פקודה( ....פברואר, מרץ, אפריל

 נובמבר:

 100הוצאות חשמל  (ח)

 100מזומן  (ז)

 15.12.16-שהתקבל ב 11.2016חשבון 

 

ובין אם בחודש דצמבר השתמשנו בחשמל, לכן חייבים לכתוב חובה הוצאות חשמל בין אם שילמתי 

 נרשום בדו"ח רוו"ה, בלי קשר לתשלום. נרשום: ולכן השתמשנו -לא

 100הוצאות חשמל  )ח(

 )מגדיל התחייבות( 100הוצאות חשמל לשלם )ז( 

 15.1.17-שיתקבל ב 12.16חשבון 

 2016שנת  (תוצאתי) חשמלהוצאות 

 חובה זכות

 תרת פתיחהי 1.1.16 0 

  1-12 .100  

 סגירה .י 31.12.16 חודשים( 12כפול  100) 1,200 

 

ו פורעים את ההתחייבות נהגיעה החשבונית על החשמל של דצמבר ושילמנו אותה, א 15.2.17-ב

 שהייתה לנו על החודש הזה ולכן נקטין את ההתחייבות:

 100הוצאות חשמל לשלם  )ח(

 100מזומן )ז( 

 

 

 Xחברת 
 בש"ח 31.12.16מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 נכסים שוטפים
 0שכ"ד מראש  כנסותה

. 

. 
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 :לקבל Xהכנסות  -סעיף ד'

הוא כשמפקידים פיקדון בבנק ומקבלים את הכסף רק בסוף של הכנסות לקבל המקרה העיקרי 

 בסוף נקבל ריבית. התקופה. בינתיים בכל תאריך מאזני נצבר אצלנו נכס כי הבנק חייב כסף.

 2015שנת 

 20,000פיקדון  (ח). 1

 20,000מזומן  )ז(

. ברגע שנתתי שירות כזה אני חייבת אותם קיבלתיאבל עדיין לא ₪  2,000-נתנו שירותי ריבית ב. 2

אנחנו הולכים  -כי עדיין לא שילמו לי ,אל מול הגדלת נכסים, לרשום אותו: הגדלת הכנסות מריבית

 ולכן זה נכס שלנו. נכתוב: בעתיד לקבל הכנסות מהריבית

 (מישהו חייב לנו את הכסף) 2,000הכנסות ריבית לקבל  )ח(

 (אפילו שהם לא התקבלו, מגדיל הכנסות בסימן של זכות) 2,000הכנסות מריבית  )ז(

 

 Xחברת 
 בש"ח 2015דו"ח רוו"ה לשנת 

 מכירות .

 כנסות מימוןה 
 2,000הכנסות מריבית 

 רווח גולמי  . 

 

 2016שנת 

 :רגע לפני פירעון הפיקדון 31.12.16

 2,000הכנסות ריבית לקבל  )ח(

 2,000הכנסות מריבית  )ז(

 :פירעון הפיקדון 31.12.16

 24,000מזומן  )ח(

 20,000פיקדון  )ז(

 4,000הכנסות ריבית לקבל )ז( 

 Xחברת 
 בש"ח 31.12.15מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 נכסים שוטפים
 20,000פיקדון 

 2,000הכנסות ריבית לקבל 

. 

. 

. 

  

 Xחברת 
 בש"ח 31.12.16מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 נכסים שוטפים
 (+ שאר ההוצאות של החברה) 24,000מזומן 

. 

. 
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 12דוגמא 

 .10%)בשיטת הקו הישר( מהווה  2016. פחת לשנת 1

התבלו ולכן חובה שיהיה סעיף של הוצאות פחת. לא אז מן הסתם הבניינים  2016אם מדובר בשנת 

זה מה שהיה בשנים הקודמות, כי כל הסעיפים  15,000יכול להיות שאין אותו. פחת נצבר 

 המאזניים עוברים משנים קודמות. הסעיפים התוצאתיים הם אלו שמתאפסים.

0.1 )ח( הוצאות פחת ∗ 75,000 =  )בניינים( 7,500

 7,500)ז( פחנ"צ 

 .500נעשה בביטוח מראש בשנת החשבון, הינו בגובה . שימוש ש2

₪  500אבל לפי הנתון השתמשתי בהוצאות הביטוח בהיקף של  1,500יש הוצאות ביטוח מראש 

 .הוצאות ביטוחולהגדיל את ה הוצאות הביטוח מראשולכן צריך להקטין את 

 פקודת יומן:

 500)ח( הוצאות ביטוח 

 500)ז( הוצאות ביטוח מראש 

 . 50,000נספר בסך של  31.12.16 םמלאי סגירה ליו. 3

 כלומר מדובר בשיטת המלאי התקופתי.

 פקודות יומן:

 80,000 -א. )ח( מלאי פתיחה תוצאתי = סכום מלאי פתיחה

 80,000)ז( מלאי מאזני 

 50,000 -ב. )ח( מלאי מאזני = סכום מלאי סגירה

 50,000)ז( מלאי פתיחה תוצאתי 

 טרם שולם. ₪ 1,000על סך  2016חודש דצמבר  . שכר עובדים עבור4

 הוצאות לשלם.החתך מדובר על חשבון  ,עבורוכשמקבלים שירות וטרם משלמים 

 :פקודת יומן

 1,000)ח( הוצאות משכורת 

 1,000)ז( הוצאות משכורת לשלם 

 .₪ 1,500סך בטרם שולמו  2016. מיסי עירייה לשנת 5

 ולכן מדובר על הוצאות לשלם. שילמתי שום דברקיבלתי שירותי עירייה ולא 

 פקודת יומן:

 )ח( הוצאות עירייה

 )ז( הוצאות עירייה לשלם

 .מתוקןגיע למאזן (, נ1-5) את הפקודות האלו כתוב מאזן בוחן על פיאם ניקח את המאזן השגוי ונ*

 

 Xחברת 
 בש"ח 2016דו"ח רוו"ה לשנת 

 מכירות .

 הכנסות מימון 
 2,000 הכנסות מריבית

 רווח גולמי  . 
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 ע"פ דוגמא מהכיתה של בית חרושת "שחורי" -גיליון עבודה

 נכסים/הוצאות -חובה

 התחייבויות/הון עצמי/הכנסות -זכות

 

 *בגיליון הנ"ל מצוינים רק מספר סעיפים לשם הדוגמא, לכן הטורים לא שווים בכל עמודה.

מאזן בוחן  פעולות התאמה מאזן בוחן פרטים
 מתוקן

ייעוד  דו"ח רוו"ה
 רווחים

 מאזן

 ז ח ז ח ז ח ז ח ז ח זכות חובה 

            K10 מזומן

           K5  זכאים

ביטוח ' הוצ
 מראש

K1.5    .ב
500 

1K        

א.   K15  פחנ"צ
K7.5 

 22.5K       

           =?K120  הון מניות

             

      K7.5  K7.5  K7.5א.   0 פחת 'הוצ

     K250      0K25  מכירות

      500  500  500ב.   0 ביטוחוצ' ה

    K5 K5        רווח נקי

י. פ. 
 עודפים

 K50        0K5   

 K45            י.ס עודפים

פעולות ההתאמה הוסיפו לכל פקודה את אותו הסכום לשני האגפים של חובה וזכות, הון המניות *
. עדיף בהתחלה כדי למצוא בעזרתו את אותובעצם לא ישתנה כך שלא משנה באיזה שלב מוצאים 

 שאר המספרים ולעבוד עם מספר ולא עם נעלם.
גם גם את היתרות פתיחה המאזניות ו שיש בו)*בטור של דו"ח רוו"ה צריך לקחת את המאזן הבוחן 

 :רוו"ה דו"חסגירה ששייכות להולקחת ממנו רק את היתרות  (התוצאתיות

 (K300) ז= הכנסות

 (K305) ח= הוצאות

 (K5) ח= הפסד נקי

 50Kז= י.פ עודפים 

 45K ז= רווח ליעוד

 (0ח= דיבידנד )

 K45ז= יתרת סגירה עודפים 
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 K5לא צריך להשקיע מחשבה אלא לבדוק מה מאזן בדו"ח רוו"ה )למשל  -*טריק של סטודנטים

 בזכות(. K5( ובדו"ח ייעוד רווחים להשלים את הדבר הזה שמאזן בצד השני )חובהב

*הדבר החשוב מבחינת המרצה הם הפקודות יומן שמראות על הבנה, מילוי הטבלה מראה יותר על 

 אבל פחות. ,חשובהטכניקה שהיא גם 

 שלבים להכנת גיליון עבודה

 מאזן בוחן: -. בטור הראשון1

מעתיקים את הנתונים בחובה מול זכות, ואם יש נעלם מוצאים אותו )על ידי השוואה בין הטורים(. 

. סך החובה חייב להיות גדלמציבים כל סעיף שנתון לנו בשאלה בחובה/זכות לפי המקום בו הסעיף 

 שווה לסך זכות.

 פעולות התאמה: -. בטור השני2

לאחר כתיבת פקודות יומן, מוסיפים את הסעיפים שבפקודות לפי חובה/זכות )בהתאם לפקודה(. 

 סך החובה חייב להיות שווה לסך הזכות. אם יש סעיפים חדשים נוסיף אותם.

 מאזן בוחן מתוקן: -. בטור השלישי3

מתקנים את כל הסעיפים הרלוונטיים בעזרת שתי העמודות הקודמות. מה שלא השתנה מעתיקים 

 כפי שהיה. לבסוף יש לסכום את החובה והזכות ולראות שהכל מתאזן.

 דו"ח רוו"ה: -. בטור הרביעי4

. רווח נקימעתיקים מהעמודה הקודמת רק את הסעיפים התוצאתיים ומוצאים כנעלם את הסעיף 

מה שיש קי יהיה הסכום שיאזן בין שני הטורים לפי איפה שחסר )אם בחובה יש יותר מהרווח הנ

 בזכות נוסיף את הרווח הנקי לזכות, ללא קשר להיגיון(.

 ייעוד רווחים: -. בטור החמישי5

בדו"ח רוו"ה את הסעיף רווח נקי שמצאנו בעמודה הקודמת נעתיק לעמודה ההפוכה )אם כתבנו 

פתיחה החובה ולהפך(. מוסיפים את יתרת תחת  לייעוד רווחים נוסיף אותה כעת ,זכותתחת 

 .יתרת סגירה עודפיםומוצאים כנעלם את הסעיף  של ייעוד רווחים עודפים ואת הדיבידנד לטור

 מאזן: -. בטור השישי6

את הסעיף יתרת סגירה עודפים שמצאנו בעמודה הקודמת נעתיק בסימן ההפוך )כמו רווח נקי(. 

מוסיפים לטור את כל הסעיפים המאזניים לפי העמודה של המאזן בוחן מתוקן. לבסוף יש לסכום 

 את החובה והזכות ולראות שהכל מתאזן.
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 רישומים שנעשו בטעות

 כיתה:מהדוגמא 

 בתמורה למזומן. מנהל החשבונות רשם את הרכישה בהוצאות שונות.₪  10,000 נרכש ציוד בסך

 טיוטה:

 -השגויהפקודה ה

 10,000)ח( הוצאות שונות 

 10,000 )ז( מזומן

 -קיימות שתי דרכים לתיקון הפקודה אשר מתאימות למקרה שבו נרשמה פקודה שנייה

 : הדרך הארוכה אבל הבטוחה1דרך 

 מבטלים את הפקודה שנרשמה:

 10,000)ח( מזומן 

 10,000)ז( הוצאות שונות 

 ורושמים את הפקודה הנכונה:

 10,000)ח( ציוד 

 10,000)ז( מזומן 

 : מתקנים רק את הסעיפים השגויים2דרך 

 10,000)ח( ציוד 

 10,000)ז( הוצאות שונות 

 .אז נרשום אותו תחת חובה 10,000חסר במאזן הבוחן ציוד בסך *

 יומן צריכות להירשם לפי מה שרשום במאזן הבוחן.הפקודות  :הבוחןחשיבותו של המאזן 

 שלא נרשמומקרים 

 13דוגמא 

)נניח שהסכום מתחלק  ₪ 500וכל שנה משתמשים בהיקף של  ₪ 2,000משלמים  1.1.15-ב

 מתרוקן. ₪ 2,000-עד שה"מאגר" של ה באופן שווה לאורך כל התקופה(

 טיוטה:

1.1.15 

 2,000מראש )ח( הוצאות שכ"ד 

 2,000)ז( מזומן 

 )מה שאמור להיכתב( 31.12.15

 500)ח( הוצאות שכ"ד 

 500)ז( הוצאות שכ"ד מראש 

 -31.12.15-יתרות שצריכות להיות ב

 1,500)ח( הוצאות שכ"ד מראש 

 500)ח( הוצאות שכ"ד 

 מקרה א'

 .0והוצאות שכ"ד לשלם הן  0 במקרה א' רואים שהוצאות שכ"ד הן
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והוצאות שכ"ד  1,500שהוצאות השכ"ד מראש צריכות להיות  מנהל החשבונות שכח לרשום

 .500צריכות להיות 

 :תפקודות היומן הנכונו

1.1.15 

 2,000. )ח( הוצאות שכ"ד מראש 1

 2,000)ז( מזומן 

31.12.15 

 500)ח( הוצאות שכ"ד 

 500)ז( הוצאות שכ"ד מראש 

 מקרה ב'

 500 צריכות להיות =< 0 רשומות הוצאות שכ"ד

 1,500 צריכות להיות =< 2,000 רשומות הוצאות שכ"ד מראש

 פקודת יומן:

 500)ח( הוצאות שכ"ד 

 500)ז( הוצאות שכ"ד מראש 

 מקרה ג'

 500הוצאות שכ"ד 

 1,500הוצאות שכ"ד מראש 

 אין צורך בפקודות יומן.

על  13פקודות יומן ואז בדוגמא  כתב בטעותדיברנו בהתחלה על מקרה שבו מנהל החשבונות 

מדגישה שכשאנחנו קוראים  13פקודות יומן. דוגמא  שכח לכתובמקרים שבהם מנהל החשבונות 

מה צריך להיות ומה קיים כרגע ולפי זה  על את הסעיף ואת הנתון הנוסף מלמטה צריך להסתכל

 פקודות יומן נשכחו. אפשר להבין איזה

 שיטות לניהול מלאי

 דוגמא מהכיתה:

 .כל אחד₪  2עפרונות שעלו  2,000 נקנו 1.2.18

 .כל אחד₪  1עפרונות שעלו  1,000 נקנו 1.1.18

 .עפרונות 10נמכרו  1.3.18

 מהי עלות המכירות של העפרונות שנמכרו?

 נכנס ראשון יוצא ראשון -נרי"ר FIFO: 1שיטה 

10*1  =10  ₪ 

 נכנס אחרון יוצא ראשון -נאי"ר  LIFO: 2שיטה 

10*2  =20  ₪ 

 *שיטה אשר לא עושים בה שימוש.

 פשוט : ממוצע3שיטה 
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 תחילה נחשב את המחיר הממוצע של העפרונות בחנות: 
2,000 ∗ 2 + 1,000 ∗ 1

3,000
= 1

2

3
 

 ולאחר מכן נחשב כמה יעלו לי עשרה עפרונות:

10  *1
2

3
  =16

2

3
  ₪ 

 מלאי תמידי.במלאי תקופתי וגם ב. לשתי השיטות שנותרו מתייחסים גם LIFO-ה תהורידו את שיט

 14דוגמא 

 סעיף א'

 הפירמה מתנהלת בשיטת המלאי התקופתי.

 יש שלב מקדים לשתי השיטות )פיפ"ו וממוצע(:

 -בפירמה הקניותלפי הטבלה הנתונה רושמים את כל מהלך 

 כל אחת₪  10-ביחידות  1,000= מ.פ:  1.1

 כל אחת₪  11-יחידות ב 2,000: 1= קנייה  5.2

 כל אחת₪  12-יחידות ב 4,000: 2= קנייה  18.7

 כל אחת₪  13-יחידות ב 1,000: 3= קנייה  25.10

 )לפי הטבלה(: כמה יחידות נמכרו במהלך השנה?

500 + 5,000 + 1,000 = 6,500 

 פיפ"ו תקופתי:

, אחריה 1קנייה  -מ.פ, ואחר כך את השנייה -מוכרים קודם כל את השכבה הראשונה ו"בשיטת פיפ

והשלישית וכן הלאה. מה שנותר מהווה את מלאי הסגירה. רק פעם בשנה  2-את הקנייה ה

 מתייחסים לזה.

יחידות שנמכרו  6,500בשיטה זו מוכרים קודם כל את המלאי שנקנה קודם, לפי מחיר הקנייה, וכך: 

 כ"א.₪  12-יח' ב 3,500-כ"א ו₪  11-יח' ב 2,000כ"א, ₪  10-יח' ב 1,000 -ל םימתחלק

  (:סוכמים את כל הטור של עלות המכירות בטבלה) עלות המכירות

10 ∗ 1,000 + 11 ∗ 2,000 + 12 ∗ 3,500 = 74,000 

13: מלאי סגירה ∗ 1,000 + 13 ∗ 500 = 19,000 

 ממוצע תקופתי:

 נותן לי שכבה אחת גדולה עם כל היחידות: ואעושים ממוצע פעם בתקופה וה

 -קנינונסכום את כל המלאי ש

1,000 + 2,000 + 4,000 + 1,000 = 8,000 

 מהו המחיר הממוצע ליחידה:נחשב 

1,000 ∗ 1 + 4,000 ∗ 12 + 2,000 ∗ 11 + 1,000 ∗ 10

8,000
= 11.625 

11.625עלות המכירות:  ∗ 6,500 = 75,563 

11.625 מלאי סגירה: ∗ 1,500 = 17,435 
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FIFO תמידי 

 המשך -14דוגמא 

 סעיף ב'

 הכמויות כפול המחירים. הוא ירהגמלאי הס: היתרה מהווה את מלאי הסגירה 31.12-ב

 סכימת הטור של עלות המכירות.תהיה עלות המכירות בסוף 

תמידי ותקופתי היתרה היא אותה אחת. בתקופתי חיכינו שכל השכבות יערמו ובתמידי כל  ו"בפיפ

: דברההייחוס הוא אותו על אף השוני בין השיטות אך  ,כיסינו את השכבה התחתונה ביותרפעם 

 וצא ראשון. בשתי השיטות התהליך אומנם נראה חיצונית שונה אך הוא אותונכנס ראשון ימה ש

גם לגבי תרגילים את התוצאה ו התקופתי ולהגיש "לפתור בפיפאפשר  מת הביצועתהליך ולכן בר

 ממוצע.שיטת הלגבי רק ו תמידי. קיים הבדל "של פיפ

 

חיכינו לסוף השנה, ערבבנו את השכבות מבחינה חשבונאית ועשינו לכל החיבור  :ממוצע תקופתי

ביניהן ממוצע, וזה היה המחיר של כל היחידות יחד לחלק לכמות היחידות. בעצם יצרנו שכבה אחת 

אחידה של מספר היחידות והמחיר הממוצע שלהן. עלות המכירות הייתה כמות המכירות שהיו לי 

 הספציפי שמצאתי בחישוב.כפול המחיר הממוצע 

 

בכל פעם שמתבצעת קנייה נוצרות שתי שכבות ולכן עושים  :בשיטת הממוצע התמידי ,לעומת זאת

 להן את הערבוב באופן תמידי ומידי, יוצרים מהם שכבה אחת ולשכבה הזו עושים מחיר ממוצע.

 העלות הממוצעת ליחידה מחושבת על כל שכבה ושכבה.

תרה לסוף השנה בהתאם לממוצע שעשינו לאורך כל השנה, ועלות יהיה לנו את הי 31.12-ב

 המכירות תהיה סכימה של כל הטור של עלות המכירות.

כי הרבה חברות לא רוצות שהמוצרים יתיישנו להם. במקומות שזה  FIFO-בדרך כלל מתייחסים ל

 משתמשים בשיטת הממוצע.לא משנה )כמו חנות עפרונות( 

 

 52תרגיל 

 ו תמידי:מלאי לפי פיפ"

 

 יתרה שימוש/מכירה קנייה פעולה תאריך

עלות  כמות  
 ליחידה

עלות  כמות
 ליחידה

עלות  כמות
 ליחידה

 ₪  1 600     מ.פ 1.1.16

 ₪  1 600   1.5 1,600 קנייה 1.16

      1,600 1.5  ₪ 

   ₪  1 600   מכירה 2-12.16

    600 1.5  ₪ 1,000 1.5  ₪ 

 2017שנת 

 ₪  1.5 1,000     מ.פ 1.1.17

 ₪  1.5 1,000   ₪  1.05 1,800 קנייה 13.1.17

      1,800  1.05  ₪ 

   ₪  1.5 1,000   מכירה 7-12.17

    500 1.05  ₪ 1,300 1.05  ₪ 
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1,000: 2016א. מלאי סגירה  ∗ 1.5 = 1,500 

1,300: 2017מלאי סגירה  ∗ 1.05 = 1,365 

 

600: 2016ב. עלות המכירות  ∗ 1 + 600 ∗ 1.5 = 1,500 

1000: 2017עלות המכירות  ∗ 1.5 + 500 ∗ 1.05 = 2,025 

 

 מלאי לפי ממוצע נע:

 

1,000: 2016א. מלאי סגירה  ∗ 1.363 = 1,363 

1,300: 2017מלאי סגירה  ∗ 1.162 = 1,511 

 

1,200: 2016ב. עלות המכירות  ∗ 1.363 = 1,636 

1,500: 2017עלות המכירות  ∗ 1.162 = 1,743 

 

 זיהוי ספציפי

 נגזרת של מלאי תמידי. -שיטה נוספת לניהול מלאי

אפשר להתנהל בשיטה זו. למשל חברה גרמנית בדרך כלל כשיש מעט מאוד מוצרים שמייצרים 

כך עושים זיהוי ספציפי א קיים פס ייצור לצוללות, ולכן . לתייחודי היא כל צוללתבה  לייצור צוללות

 שבתאריך מסוים מזהים ספציפית את המלאי הקיים ורושמים אותו.

 

 15דוגמא 

 ₪.מיליון  2מטוס א' שעלה )אילו מטוסים היו לנו בתאריך זה(:  1.1.14-מלאי פתיחה ל

)מהם המטוסים שנמכרו בשנה הזו וכמה הם עלו לי(: א' וג' שיחד עלו לי  2014עלות המכר לשנת 

 ₪ .מיליון  5

 ₪ .מיליון  3.5)כמה מטוסים היו לי נכון לסוף השנה(: ב' וד' שיחד עלו לי  31.12.14-מלאי סגירה ל

 

 יהםנהנמוך מב -עלות או שווי שוקכלל של מלאי: 
 שווי השוק= מחיר המכירה ללקוחות.

המלאי מוצג במאזן על פי עלות הרכישה מהספקים. ₪ .  10,000נגיד יש לנו בסעיף מלאי במאזן 

 למה זו עלות הרכישה? כי אם קניתי את המלאי כתבתי:

 10,000)ח( מלאי 

 יתרה שימוש/מכירה קנייה פעולה תאריך

עלות  כמות  
 ליחידה

עלות  כמות
 ליחידה

 עלות ליחידה כמות

 ₪  1 600     מ.פ 1.1.16

600 2,200   ₪  1.5 1,600 קנייה 1.16 ∗ 1 + 1,600 ∗ 1.5

2,200
= 1.363 

 ₪  1.363 1,000 ₪   1.363 1,200   מכירה 2-12.16

 2017שנת 

 ₪  1.363 1,000     מ.פ 1.1.17

1K 2,800   ₪  1.05 1,800 קנייה 13.1.17 ∗ 1.363 + 1,800 ∗ 1.05

2,800
= 1.162 

 ₪   1.162 1,300 ₪  1.162 1,500   מכירה 7-12.17



61 
 

 10,000)ז( ספקים 

 זו ברירת המחדל שלנו. 

גבוה ממחיר הקנייה מהספקים. קורה יהיה מן הסתם השאיפה היא שמחיר המכירה ללקוחות 

כשהביקוש יורד, כשיש  שווי השוק נמוך מהעלות. מתי נקנה ביוקר ונמכור בזול?מצב שבו לפעמים 

, אינפלציה ,טכנולוגי )קנינו דיסקים לצריבה ופתאום יצא הדיסק און קי והם יצאו משימוש( בלאי

 הולך להיות פג תוקף בקרוב, נזקים, מתחרים שהקטינו את הביקוש או הגדילו את ההיצע.מוצר ש

צריך להציג את המלאי בצורה השמרנית והצנועה ביותר. אם עלות המלאי השמרנות, חוק על פי 

 (.8,000נציג אותו לפי הנמוך בניהם בהתאם לכלל )המלאי יהיה  8,000ושווי השוק  10,000א יה

 נוי הזה באמצעות פקודת יומן:נבצע את השי

 2,000)ח( הוצאות לירידת ערך מלאי 

 2,000)ז( מלאי 

 ההוצאות יקטינו את הרווחים שיקטינו את העודפים מה שיאזן את הצד של ההתחייבויות במאזן.

 

 47תרגיל 

ליחידה" רלוונטי למצב בו צריך לעשות ₪  11הוא  31.12.16המשפט "מחיר השוק של המלאי ביום 

מאזן. מדובר בשווי השוק של המלאי, ואם אנחנו מסתכלים על העלויות ליחידה בטבלה אפשר 

את שווי השוק. לכן משפט זה רלוונטי רק  לא נכתובמילא מולכן ₪  11-לראות שכולן נמוכות מ

 לות ליחידה גבוהה ממחיר השוק.במידה והע

10 עלות המלאי: ∗ 10 + 9 ∗ 50 + 8 ∗ (100 − 35) = 1,070 

11 שווי שוק מלאי: ∗ (65 + 50 + 10) = 1,375 

 נבחר את הנמוך מבניהם, לכן תשובה ד' נכונה.

 

 48תרגיל 

 שוק לעלות:הנעשה הפרדה בין שווי 

 עלות שווי שוק 

 200,000 300,000 בגד ים סוג א'

 200,000 150,000 בגד ים סוג ב'

בכל אחד מהסוגים )לפי הכלל( אם נחבר את הנמוך מבניהם  סה"כ
 תשובה ג'. – 350,000( = 200,000+  150,000נקבל: )

 

 חומר שצריך ללמוד לבד ואולי ניבחן עליו, נטו שינון ופליטה של החומר. -צורות ארגון עסקי*  

 ניתוח דו"חות כספיים

 המאזן והרוו"ה. -ענף שלם שעוסק במיצוי המידע מהדו"חות

 את הניתוח לארבע קבוצות עיקריות: יחסי נזילות, יחסי יעילות, יחסי יציבות ויחסי רווחיות.  מחלקים

 את כל היחסים הפיננסיים הללו צריך להשוות לשני גורמים:

 יחס הפיננסי המדובר הממוצע בענף.ל. 1

 בשנים קודמות.יחס לעצמי ב. 2

 יחסי נזילות:
יחסי נזילות מיועדים לבדוק באיזו מידה החברה תוכל לפרוע את ההתחייבויות שלה בטווח הקצר 

 .)עד שנה(
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 -יחס שוטף
נכסים שוטפים

התחייבויות שוטפות
 

 

 -יחס מהיר
נכסים שוטפים בהפחתת המלאי ובהפחתת הוצאות מראש

התחייבויות שוטפות
 

 

למכור מלאי )למשל אמבטיות מיוחדות(. ביחס מהיר, מעניין אותי רק מלאי *לפעמים יש בעיה 

שמהר הופך למזומן, לכן אפחית, אנטרל, מלאי שלא נמכר במהרה. בנוסף, אפחית את ההוצאות 

 מראש כי זה הסעיף היחידי בנכסים השוטפים שלא מקבלים בגינו כסף אלא שירות בעתיד.

על כל שקל של התחייבות שוטפת יש פחות שקלים של =  זה פחות טובככל שהיחס נמוך יותר *

 עדיף שהיחס יהיה מאוזן לממוצע. נכסים ולכן עלולים להיקלע למשבר נזילות.

 

 45תרגיל 

)במכנה( , ולכן ההתחייבויות 100,000-והמזומן עלה ב 120,000-לגבי היחס השוטף: המלאי ירד ב

 .היחס השוטף כולו קטן. לכן 020,00-קטנו ב )במונה( ללא שינוי והנכסיםנותרו 

. המלאי אומנם ירד אבל הוא 100,000-לגבי היחס המהיר: ההתחייבויות ללא שינוי, המזומן גדל ב

 . היחס המהיר גדלובמונה לא רלוונטי ליחס המהיר. לכן זה הוביל לעלייה 

 התשובה היא ד'.

 

 יחסי יעילות:
 עד כמה החברה מנצלת את הנכסים שלה באופן יעיל.

 -מחזור נכסים
מכירות

י.פ נכסים+י.ס נכסים

2

 

לא יכול להיות נכסים= כל הנכסים במאזן. המונה והמכנה צריכים להתייחס לפרק זמן זהה. 

סוף השנה. לכן לנכסים ה יתרת הסגירה שלשהמונה יתייחס לשנה שלמה ובמכנה ניקח את 

לוקחים את הנכסים של תחילת השנה ושל סוף השנה ועושים ביניהם ממוצע שמראה את הנכסים 

 לאורך כל השנה.

 לה יותר.ככל שהיחס גבוה יותר כך היעילות גדו*

 -מחזור מלאי
עלות המכירות

י.פ מלאי+י.ס מלאי

2

 

להחזיק הרבה מלאי זה "רע" כי זה מוסיף לנו המון עלויות. עדיף שלא נחזיק מחסנים רבים עם 

 מלאי רב. צריך לשלם שכ"ד לאחסון, ביטחון, כוח אדם לטיפול במלאי.

 שינו התאמה בין מונה למכנה.גם כאן ע

 כשהיחס גדול יותר היעילות גדולה יותר מה שעתיד להתבטא בשורת הרווח.

 

 יחסי איתנות:
 יחסי איתנות באים לבדוק את היציבות של החברה בטווח הארוך )שלא תפשוט רגל(.

 -שיעור ההתחייבות לזרים, מתוך סך ההתחייבויות
התחייבויות לזרים

סך ההתחייבויות
 

 -מנוף פיננסי
התחייבויות לזרים

הון עצמי (התחייבויות לבעלים)
 

 החברה מממנת את עצמה משני מקורות: התחייבויות לזרים והון עצמי.  •
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 הגדלת האיתנות(. -החברה תשאף להקטין ככל האפשר את ההתחייבויות לזרים )משמע •

 פול עליה.ישלא כל הסיכון ימדוע בכל זאת היא תבצע התחייבויות לזרים? על מנת  •

משפרים את התנאים ונותנים לחברה אוויר לנשימה בשאיפה שעוד =  תספורת לאג"ח/להלוואה

 עסקה או שתיים הן כבר יוכלו להחזיר את הכסף.

כדאי שיהיה לנו מנוף  ,צפויה גאות כלכליתמה עדיף מנוף גבוה או נמוך? אם אנחנו חושבים ש

כדי לצאת מכל בכלל, לא ניכנס לעסקה, שלא יהיה לנו מנוף עדיף ש מיתון כלכלי צפויגבוה. אם 

 כנ"ל גם לגבי שיעור ההתחייבויות לזרים מתוך סך ההתחייבויות. ההתחייבויות לזרים. 

  אות ומתי מיתון? אי אפשר לדעת.ה גתי צפוימ*

 

 יחסי רווחיות:

 -שיעור רווח נקי/גולמי
רווח נקי או רווח גולמי

מכירות
 )התוצאה תהיה באחוזים(. 

 -רווח למניה
רווח נקי

ממוצע הון מניות
   

הון מניות הוא סעיף  כמה מניות הונפקו לעומת הרווח של החברה. = כמה שותפים יש לעוגה

מניות, ניקח את הפתיחה של הון המהמאזן לנקודת זמן מסוימת. במאזן הקודם נקבל את יתרת 

 .2-ההון במאזן של סגירת שנה ונחלק ב

 זה נתון שעוזר לי להבין מה הרווח האמיתי של החברה, שלא הולך להון מניות.*

 

 דו"ח תזרים מזומנים

 -בניגוד לדו"ח רוו"ה, הדו"ח הזה מציין אך ורק את זרימת המזומנים. הוא לוקח שני גבולות גזרה*

אם , ורק בעו"ש/ובודק האם הכסף זרם בין התאריכים האלו במזומןשל אותה השנה  31.12-ו 1.1

  אותו בדו"ח. הוא זרם )שולם/התקבל( נכתוב

 .תקופהדו"ח תז"מ מתייחס ל *כמו דו"ח רוו"ה,

 :"ח רוצה לקחת את התקבולים והמזומנים ולבדוק מה מצב החברההדו

  עו"ש דו"ח מזומן +

 חובה זכות

 יתרת פתיחה  

  תקבולים תשלומים

 יתרת סגירה  

 הדו"ח: סעיפי

 תז"מ מפעילות שוטפת
 בו. חלקהסעיף הזה לוקח את דו"ח רוו"ה ועובר על כל 

 בגין מכירות )בהתאם לכתוב ברוו"ה(. תז"מ

 .יופיע במינוס -תז"מ בגין קניות

 ל תז"מ בגין הוצאות חשמ

 ... 

 התבצע השנה.שלהן התזרים אשר וכן הלאה לכל ההוצאות שכתובות בדו"ח ו
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בשלב מסוים יגמר כיוון שאם התוצאה של הסעיף הזה הוא מספר שלילי לאורך זמן זה רע לחברה, 

 פרק.הכסף והחברה תת

 

 תז"מ מפעילות השקעה:
כגון: מכירה וקנייה של  זהו תזרים המזומנים שנובע מההשקעות של הפירמה והמימוש שלהן.

 . רכוש קבוע, השקעות בניירות ערך ומכירתן ומתן הלוואות לפירמות אחרות

שהשקענו שלילי אי אפשר להגיד אם זה טוב או רע, יכול להיות הוא תזרים כל האם הסך של 

 בנכסים שיביאו לנו הכנסה גדולה יותר בעתיד.

 

 תז"מ מפעילות מימון:
 -זהו תזרים המזומנים הנוגע למישור המימוני של החברה. כלומר, מאיפה החברה מביאה כסף

הנפקת הון מניות ותשלום דיבידנד , רעונן )רק החלק של הקרן, לא כולל ריבית(יקבלת הלוואות ופ

 .ופדיונןח לזרים במזומן, והנפקת אג"

יהיה בפלוס, פירעון קרן הלוואה יהיה במינוס כי יש לנו פחות כסף.  –בקבלת הלוואה קיבלנו כסף *

 , הוצאה.עוד כסף ותשלום דיבידנד במינוס -הנפקת הון מניות יהיה בפלוס

ן גם כאן חיובי ושלילי לא אומרים לנו על טוב ורע. אם זה שלילי סימ -התז"מ מפעילות המימון*

שהחזרתי הרבה הלוואות וזה חיובי. אם זה חיובי אולי לקחתי הלוואות כדי לממן פרויקטים נוספים 

 בחברה וכו'.

 נחבר את תוצאות הסעיפים ונקבל את הסכום של כל התקבולים והתשלומים. צריך בדו"ח תז"מ

 להגיע ליתרת סגירה שתופיע גם בחשבון טי של התז"מ וכך נדע שלא טעינו בדרך.

 איך נראה דו"ח תז"מ:

 Xחברת 
 בש"ח XXXXדו"ח תז"מ לשנת 

 תז"מ מפעילות שוטפת
 מכירות
 )קניות(

 )הוצאות מכירה הנה"כ(

 מעבר לרווח מהפעילות השוטפת() תז"מ מפעילות השקעה
 מכירת רכוש קבוע

 )קניית רכוש קבוע(
 )מתן הלוואה של החברה למישהו(

 החברה מקבלת ריבית = השקעה. -)קניית אג"ח/מניות של חברה אחרת(
 ריבית על חיסכון

 תז"מ מפעילות מימון
 לקיחת הלוואה

 הנפקה/מכירת אג"ח/מניות
 )דיבידנד(

 

 50תרגיל 

יירשם במימון, כי זה דבר שהחברה עושה כדי לממן את עצמה, זה כסף  -תקבולים על הנפקת אג"ח

 תשובה ג' נכונה. שהחברה מקבלת מהציבור.
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 שינויים חשבונאיים

 שינוי אומדן: .1
ייתכן ובמשך שנות פעילות  חישוב הפחת השנתי מבוסס על אומדן אורך חיי הנכס ואומדן השייר.

או של שניהם. את  הנכס מתגלים נתונים חדשים שמצריכים שינוי של אחד מהאומדנים הנ"ל

. החל מתחילת התקופה החשבונאית שבה חל השינוי ואילךהשפעת השינויים באומדנים יש לשקף 

ים שנתיים כלומר, החל מהמועד המוקדם ביותר האפשרי שעדיין לא פורסמו לגביו דו"חות כספי

 לאותה השנה(. 1.1)

, לכן נעשה שינוי זה לא אחד מהםו פרסום דו"חות כספיים מתוקנים שמור למקרים מאוד קיצוניים*

 בדו"ח של שנת השינוי.

 *כל עוד לא אומרים האומדן נשאר ללא שינוי.

 16דוגמא 

 .1.7.16-לפי המהנדס המכונה תעבוד עד ל

 הקנייה -2013שנת 

1.1.13 

 8,000מכונה ברוטו . )ח( 1

 8,000)ז( מזומן 

 

 2013פחת לשנת 

. )ח( הוצאות פחת 2
8K−2K

5
=  )פחת בקו ישר( 1,200

 1,200)ז( פחנ"צ 
 

 השינוי -2014שנת 

 ?1.1.14הי יתרת הוצאת הפחת ליום מ •
 זה מה שנצטרך להפחית. הפחת שנצברפחות  ,פחות שייר ,עלות

8,000-2,000-1,200 = 4,800 

  ?1.1.14אורך חיי הנכס ליום מהי יתרת  •
 שנים 2.5=   1.1.14-1.7.16

 
 2014פחת לשנת 

)ח( הוצאות פחת 
4,800

2.5
= 1,920 

 1,920)ז( פחנ"צ 
 

 )אותו הדבר( 2015פחת לשנת 

)ח( הוצאות פחת 
4,800

2.5
= 1,920 

 1,920)ז( פחנ"צ 
 

 )חצי מזה( 2016פחת לשנת 

1,920)ח( הוצאות פחת  ∗
6

12
= 960 

 960)ז( פחנ"צ 
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 53תרגיל 

 שתי שאלות:

 . מה יתרת הפחת שנותר להפחית1

 : כל הפחת שצברה המכונה מרגע הפעלתה:1.1.14ליום  תחילה נחשב מה הפחת שנצבר עד

 
15,000−1,000

5
∗ 2 = 5,600 

עלות הנכס פחות  -מהשינוי והלאה 1.1.14הפחת שנותרה להפחתה נכון ליום  כעת נחשב את יתרת

 ערך השייר )אחרי השינוי( פחות הפחנ"צ שחישבנו )הפחת שכבר ירד(:

 15,000 − 800 − 5,600 = 8,600. 

 . מה אורך חיי הנכס2

 שנים. 4 -הנותר מתחילת השנה אורך חיי הנכס

: 2014-2017הוצאות פחת לכל אחת מהשנים 
8,600

4
= 2,150 

 פקודת היומן לכל אחת מהשנים שנותרו:

 2,150)ח( הוצאות פחת 

 2,150)ז( פחנ"צ 

 
 :שינוי שיטה .2

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

אחת לשנייה כאשר נוצרו תנאים חדשים המצדיקים זאת. למשל: בשנה מסוימת התגלה כי שיטת 

סס"ש תהלום טוב יותר את אופן הפחתת הנכס מאשר שיטת הקו הישר. מהו הטיפול החשבונאי? 

 שבה נמצא מתחילת התקופהיטופל כמו שינוי אומדן. כלומר, השיטה החדשה תיושם שינוי השיטה 

 לשנת השינוי(. 1.1)

 17דוגמא 

אבל נתקן את הפקודה כאילו החליטו לשנות  ,החליטו לשנות את השיטה 2015באמצע אומנם רק 

 .1.1.15-כבר מה

 הקנייה -2014שנת 

1.1.14 

 130,000. )ח( מכונה ברוטו 1

 130,000מזומן )ז( 

 2014פחת לשנת 

 מקדם: 
5∗(5+1)

2
= 15  5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 

. )ח( הוצאות פחת 2
130K−30K

15
∗ 5 = 33,333 

 33,333)ז( פחנ"צ 

 

 השינוי -2015שנת 

 ?1.1.15מהי יתרת הוצאת הפחת ליום  •
 פחות פחנ"צ זה מה שנצטרך להפחית. ,פחות שייר ,עלות

130K − 30K − 33,333 = 66,667 
 ? 1.1.15מהי יתרת אורך חיי הנכס ליום  •

 שנים 4=  5-1
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 2015פחת לשנת 

)ח( הוצאות פחת 
66,667

4
= 16,667 

 16,667)ז( פחנ"צ 
 איך זה יופיע במאזן?

 31.12.15מאזן 
 130,000מכונה ברוטו 

33,333פחנ"צ  + 16,667 = 50K 
 

 54תרגיל 

 . מה יתרת הפחת שנותר להפחית1

 -שיטת סס"ש: לפי 1.1.14פחנ"צ ליום 

 -מקדם
7(7+1)

2
= 28 

60K − 4K

28
+ (7 + 6 + 5) = 36,000 

60K -יתרת הפחת − 4K − 36K = 20K 

 . מה אורך חיי הנכס2

 שנים. 4שנותרה:  הפחתהתקופת ה

: 2014הוצאות פחת שנתיות החל משנת 
20K

4
= 5K 

 השנים הבאות: 4-פקודה לכל אחת מ

 5,000)ח( הוצאות פחת 

 5,000 פחנ"צ )ז(

 

 סוף חיי המכונה – 31.12.17מאזן 

 60,000מכונה 

36Kפחנ"צ  + 20K = 56K 

 )זה ערך הגרט של המכונה(. 4,000מכונה נטו 

 

 31.12.14מאזן 

 60,000מכונה 

36Kפחנ"צ  + 5K = 41K 

 19,000מכונה נטו 

 
 שיפוץ: .3

לבין טיפול תקופתי. למשל המבנה  ,צריך להבחין בין שיפוץ שנותן יתרון לאורך זמן -שיפוץ בנכס

אם קצת צובעים נהנה מזה שנה עד שזה יתלכלך שוב. אבל אם היו מחליפים את  -באוניברסיטה

מכאן שגם נצטרך ו השולחנות, התאורה, הלוח וכו' אלו דברים שנהנה מהם להרבה יותר שנים

 קרון המהותיות.צריך להפעיל שיקול דעת ואת עי להפחית אותו על פני כמות השנים האלו.

כאשר אנו משפצים רכוש קבוע בצורה כזו שהנכס המשופץ הינו בעל תכונות שלא היו בנכס לפני *

יש להוסיף את עלות השיפוץ לעלות  ,(15,000)לדוגמא: החלפת מנוע לעומת טיפול  השיפוץ

 . ביום השיפוץ המקורית של הנכס

 18דוגמא 

 הקנייה -2014שנת 
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30.6.14 
 9,700רוטו . )ח( מכונה ב1

 9,700)ז( מזומן 
 

 2014פחת לשנת 

. )ח( הוצאות פחת 2
9.7K−700

5
∗  

6

12
=  י שימוש( חודש 6)פחת לשנה שלמה כפול  900

 900)ז( פחנ"צ 
 

 השיפוץ -2015שנת 

 :31.3.15ועד ליום השיפוץ  1.1.15-הוצאות פחת מה
 

3

12
∗  

(9.7K − 700)

5
= 450 

 

 (?31.3.15)מהי יתרת הוצאת הפחת לתאריך השיפוץ  •
 עלות פחות שייר פחות פחנ"צ ועוד עלות השיפוץ, זה מה שנצטרך להפחית.

9.7K + 1.5K − 700 − 900 − 450 = 9,150 
 מהי יתרת אורך חיי הנכס ליום השיפוץ?  •

5 −
6

12
− 

3

12
+ 1

1

2
=  שנים 5.75

 :31.12.15-ועד ל 31.3.15-הוצאות פחת מה
9

12
∗  

9,150

5.75
= 1,193 

 

 פקודות יומן:

450. )ח( הוצאות פחת 1 + 1,193 = 1,643 
 1,643)ז( פחנ"צ 

 1,500. )ח( מכונה ברוטו 2
 1,500)ז( זכאים 

  ולא הוצאות שיפוץ לשלם:כתוב זכאים למה 

התאריכים המאזניים חותכים את השירות  -חשבונות חתך זה אך ורק לגבי שירות מתמשך

 )הוצאות לשלם/מראש וכו'(.הארוך למקטעים ולכן זה נקרא חשבונות חתך 

 

 שינוי אומדן + שיפוץ -55תרגיל 

 בשיפוץ הפחת יחושב מרגע השינוי.

 (.1.10.10הפחת מתחיל לרדת מיום הפעלת המכונה )

מקדם: 
10(10+1)

2
= 55 

 . מהי יתרת הפחת שנותר להפחית1

 :1.1.14חישוב פחנ"צ ליום 

 -שנים 3.5עברו  1.4.14ועד  1.10.10מיום הפעלת המכונה 
(100K − 20K)

55
∗ (10 + 9 + 8 + [7 ∗

6

12
]) = 44,364 

-1.10.13חודשים ) 6-, ולכן השנה האחרונה מוכפלת ב1.10-עד ה 1.10-כל שנה מחושבת מה

1.4.14.) 
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 :1.4.14הסכום הכולל לחישוב פחת החל מיום 

 100,000עלות הנכס 

 (44,364בניכוי פחנ"צ )

 55,636שווי המכונה: 

 10,000עלות שיפוץ המכונה 

 (25,000בניכוי ערך שייר חדש )

 40,636סה"כ: 

 

 . תקופת ההפחתה שנותרה2

12.5 − 3.5 = 9 

מקדם חדש: 
9(9+1)

2
= 45 

 

 :2014הוצאות פחת 

 :1.1.14-1.4.14 -עד השיפוץ
(100K − 20K)

55
∗ 7 ∗

3

12
= 2,545 

 :1.4.14-31.12.14 -אחרי השיפוץ
40,636

45
∗ 9 ∗

9

12
= 6,095 

 :2014סה"כ הוצאות פחת לשנת 

  2,545 + 6,095 = 8,640 

 :2015הוצאות פחת 
40,636

45
∗ ([9 ∗

3

12
] + [8 ∗

9

12
]) = 7,450 

 

 תיקון טעות: .4
כאשר מתגלה טעות ברישומים הנוגעים לעלותו של הנכס, יש לבצע פעולה הנקראת תיקון טעות. 

במסגרת פעולה זו, נתקן את עלות הנכס ואת הפחנ"צ ונביא אותם לסכום שבו הם היו מוצגים 

 . ההפרש ירשם בסעיף יתרת פתיחה עודפים.אילולא הטעות

בגלל  חשבונאית מאוחרת משנת הטעות,בשנה  התגלתהיעשה כשהטעות  תיקון טעות*

רישומים שנעשו לעומת זאת, נפעל על פי  שהדו"חות כבר פורסמו צריך לעשות את השינוי ברטרו.

 כשהטעות נתפסה באותה השנה של הדו"ח. בטעות

 19דוגמא 

 

 הקנייה -2013שנת 

 נרשום את פקודות היומן בדיוק כפי שנרשמו, כולל הטעויות:

1.1.13 

 100,000מכונה ברוטו . )ח( 1

 100,000)ז( מזומן 

 10,000. )ח( הוצאות מכס 2

 10,000)ז( מזומן 

 )פקודה לא נכונה(
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 2013פחת לשנת 

. )ח( הוצאות פחת 3
100K

5
= 20K 

 20,000)ז( פחנ"צ  

 .(2)פקודה לא נכונה שנגררת מפקודה 

 

 גילוי הטעות -2014שנת 

 .1.1.14 -ביותר האפשריפקודת התיקון תיעשה לתאריך המוקדם 

 את התיקון נעשה רק לגבי סעיפים מאזניים כיוון שהסעיפים התוצאתיים מתאפסים:

1.1.14 

110K. )ח( מכונה ברוטו 1 − 100K = 10K 

)ז( פחנ"צ 
110K

5
−  

100K

5
= 2K 

 8,000( Plug Number=  )ז( יתרת פתיחה עודפים )המספר המאזן

 מושפע מ: 8,000-ה

ומכאן  K10-שהקטנו הוצאות אז הרווח הנקי גדל בכך  K10. הוצאות המכס. אפשר לכתוב )ז( 1

עודפים גם גדלה, כי העודפים הם כל הרווחים בניכוי ההפסדים מתחילת הקמת החברה השיתרת 

 .K10-ב 2014נגדיל גם את העודפים של שנת  2013עד תחילת השנה. אם מגדילים את הרווח של 

. 2,000ולכן צריך להגדיל אותם: )ח(  20,000ולא  22,000חת. הם היו צריכים להיות . הוצאות פ2

 .K2-תקטן ב 2014, ומכאן שיתרת הפתיחה עודפים לשנת K2-היה יורד ב 2014הרווח הנקי לשנת 

 )בזכות(. 8,000-*אם ניקח את שתי ההשפעות האלו יחד, יתרת פתיחה עודפים לסיכום תגדל ב

 .P.N המלא, מספיק לכתוב*אין צורך בהסבר 

 

 2014פחת לשנת 

. )ח( הוצאות פחת 2
110K

5
= 22K 

 22,000)ז( פחנ"צ 

 

 סיכום שינויים חשבונאיים:ל

 

  20דוגמא 

 

 הקנייה -2014שנת 

1.1.14 

 12,000. )ח( ציוד ברוטו 1

 12,000)ז( מזומן 

 1,800. )ח( הוצאות ביטוח 2

 1,800)ז( מזומן 

 

 2014פחת לשנת 

. )ח( הוצאות פחת 3
12K

3
= 4K 

 4,000 )ז( פחנ"צ
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 גילוי הטעות -2015שנת 

1.1.15 

13,800. )ח( ציוד ברוטו 1 − 12K = 1,800 

)ז( פחנ"צ 
13,800

3
− 

12K

3
= 600 

 .P.N 1,200)ז( י.פ עודפים 

 

 2015פחת לשנת 

. )ח( הוצאות פחת 2
13,800

3
= 4,600 

 4,600)ז( פחנ"צ 

 

 שיטהו אומדן שינוי -2016שנת 

 ?1.1.16מהי יתרת הוצאות הפחת ליום  •

13,800 − 4K − 600 − 4,600 = 4,600 

 ?1.1.16מהי יתרת אורך חיי הנכס ליום  •

1.1.20 − 1.1.16 =  שנים 4

 

 2016פחת לשנת 

 מקדם: 
4∗(4+1)

2
= 10  4 + 3 + 2 + 1 = 

)ח( הוצאות פחת 
4,600

10
∗ 4 = 1,920 

 1,920)ז( פחנ"צ 

 

 שינויים חשבונאיים

 בנוגע לפרטים/נתונים של הרכוש הקבוע. קיימים ארבעה:כאשר מבצעים שינויים 

גרט או בשניהם יחד. נבצע את השינוי הכי מוקדם בערך השינוי באורך חיי הנכס או  -. שינוי אומדן1

  שניתן, כלומר בתחילת השנה בה התרחש השינוי.

 לשנת השינוי. 1.1-. גם כאן נבצע את השינוי בשיטת חישוב הפחתשינוי ב -. שינוי שיטה2

הוסיף את עלות השיפוץ שיפוץ בנכס מקנה לו מספר שנים נוספות לפעול. נצטרך ל -. שיפוץ3

בשינוי זה, לא  הפחית על פני מספר השנים שבהן נהנה ממנו.לעלות הנכס ואת העלות החדשה ל

חוזרים לתחילת השנה אלא מתייחסים ליום השיפוץ עצמו, כלומר מחשבים פחת עד השיפוץ 

 בנפרד. חריוולא

, שגילוי הטעות לא בהכרח על רכוש קבועתיקון פקודה שגויה/שנרשמה בטעות,  -. תיקון פקודה4

 שלה נעשה לאחר פרסום המאזן )בשנה שאחרי הפעולה(.
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 שיערוך נכסים

גם אם  בדו"חות, עיקרון העלות ההיסטורית שלפיו עלות הקנייה לא משתנה פעלו על פי 2005עד 

החלו לאפשר ליישם על חלק מהכנסים את עיקרון העלות  2005-מהחל שוק של הנכס עלה. השווי 

ועל חלק אחר את עיקרון השיערוך )לרוב השיערוך מתייחס לנדל"ן כי הוא היחיד  ,ההיסטורית

רוך הוא שאנחנו לא יודעים כמה הנכס באמת שווה, בסוף מי הבעיה בעיקרון השיע שעולה(.

שקובע זה מי שמשלם, ואז כבר נמכור את הנכס וזה לא יעניין אותנו. לכן צריך להבין בתאריך 

 המאזן כמה הנכסים שלי שווים בצורה מסוימת.

 שיטות להערכת שווי הנכס:

 השוואה לעסקאות דומות. .1

חסרונות: צריך במידה ואין עסקאות דומות אפשר להיעזר בשמאי.  הערכה ע"י שמאי. .2

לגבי גובה ההערכה שלו. מדובר  "השראה"ולקבל מאיתנו  לשלם לו, הוא יכול להיות מוטה

 ם.הכספיי ותבחיסרון למהימנות הדו"ח

ליום בו ביצענו את  תייחס, אלא מהשנה אינו מתייחס לתחילת*השיערוך, כמו שיפוץ בנכס, 

 של אותה השנה. 1.1-לא חוזרים ל ,נפעל לפי הנתונים הקודמים שיערוך. לפני תאריך ההשיערוך

 נכסים עם פחת.ולאת הטיפול החשבונאי לנכסים בלי פחת )קרקע(  לקנח

 שיערוך נכסים ללא פחת -21דוגמא 

 *הסעיפים אינם תלויים זה בזה

 :1סעיף 

1.1.14 

 100,000. )ח( קרקע 1

 100,000)ז( מזומן 

31.12.14 

250K. )ח( קרקע 2 − 100K = 150K 

 150,000)ז( קרן הון משיערוך 

)בחובה(. לכאורה אפשר להגיד  150,000-באת הקרקע לכן מעלים  ,פקודת יומן זה השינוי שחל

הייתה ע"פ  2005שיש לנו רווח הון. אבל למה החשבונאות כל כך התנגדה לשיטת השיערוך ועד 

ית? כי השיערוך הוא אומדן. נגיד היה לחברה מאזן גרוע אפשר לשערך את עיקרון העלות ההיסטור

נו והרווח הון הזה יטשטש את ההפסדים הגרועים שהיו לה במהלך הקרקע לפי מה שנראה ל

השנה. החשבונאות החליטה שאפשר להציג את הקרקע כקרן הון משיערוך ששייך להון העצמי ולא 

שהרווח כלומר אנחנו רוצים ששורת הרווח תישאר ללא שינוי,  כרווח הון שיגדיל לנו את העודפים.

 מהשיערוך לא ישפיע עליה.

 שני סוגים של קרנות הון במאזן: פרמיה וקרן הון משיערוך.

 :2סעיף 

1.1.14 

 100,000. )ח( קרקע 1

 100,000)ז( מזומן 
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31.12.14 

 30,000הפסד הון  . )ח(2

100K)ז( קרקע  − 70K = 30K 

 

 צפוי.שום רווח צפוי אבל כן נרשום הפסד לא נרבדו"ח רוו"ה  :ון השמרנותכאן מוצג עיקר*

 . שתיכתב במאזן היא השינוי, לא יתרת הסגירה 31.12.14-שנכתבה ב הזו *פקודת היומן

 :3סעיף 

1.1.14 

 100,000. )ח( קרקע 1

 100,000)ז( מזומן 

31.12.14 

250K. )ח( קרקע 2 − 100K = 150K 

 150,000)ז( קרן הון משיערוך 

1.7.15  

 252,000)ח( מזומן . 3

 150,000ערוך ימש)ח( קרן הון 

 250,000)ז( קרקע 

252K)ז( רווח הון   − 100K = 152K 

 ערוך.י*בגלל מכירת הנכס אפשר לבטל את ההתחייבות שנוצרה לי בגין קרן הון מש

 :4סעיף 

1.1.14 

 100,000)ח( קרקע 

 100,000)ז( מזומן 

31.12.14 

250K)ח( קרקע  − 100K = 150K 

 150,000)ז( קרן הון משיערוך 

 

31.12.15 

100K)ח( הפסד הון  − 80K = 20K 

 150,000)ח( קרן הון משיערוך 

250K)ז( קרקע  − 80K = 170K 

 

 זה יהווהערוך נכתוב כהפסד, לא נכתב את כל הסכום כי הפסד כי*רק מה שמעבר לקרן הון ש

 שמרנות יתר.

 

 ערוך נכסים ברי פחתיש -22דוגמא 

 )עלייה ואז ירידה(
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פקודת היומן תהיה רק מה שצריך להשלים ו. כדאי לכתוב את המאזן רגע לפני השיערוך ואז אחרי

 במעבר בין המאזנים.

 

  :1סעיף 

 שנים. 4הפחת נצבר לאורך 

 מאזן רגע לפני השיערוך:

 

 .₪  540,000-השמאי בדק והחליט שהנכס מוערך ב

: היחס
שווי שוק

שווי במאזן
=

540K

90K
=  פי 6

 :ערוךימאזן רגע אחרי הש

 

1.1.16 

 -. פקודת השיערוך1

900K)ח( מבנה ברוטו  − 150K = 750K 

360K)ז( פחנ"צ  − 60K = 300K 

540K)ז( קרן הון משיערוך  − 90K = 450K 

 

 -2016פחת לשנת  .2

)ח( הוצאות פחת 
900K

10
= 90K 

 90,000פחנ"צ )ז( 
 

 לאחר השיערוך. כאמור,זו העלות החדשה של המבנה כיוון ש 150,000-מחליף את ה 900,000-*ה

 אורך חיי המבנה לא השתנה.

 

 -2016. הפחתת הקרן לשנת 3

משיערוך הון )ח( קרן 
450K

6
= 75K   הון עצמי( מאזני תחת )סעיף 

 הכנסות( תוצאתי תחת )סעיף 75,000)ז( הפחתת קרן משיערוך 

 

 מובילי סלע בע"מחברת 
 בש"ח 1.1.16ליום מאזן 

 התחייבויות נכסים

 150,000מבנה ברוטו 

פחנ"צ 
150K

10
∗ 4 = (60K) 

 90,000מבנה נטו 

. 

. 

. 

 מובילי סלע בע"מחברת 
 בש"ח 1.1.16מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

150Kמבנה ברוטו  ∗ 6 = 900K 
60Kפחנ"צ  ∗ 6 = (360K) 

90Kמבנה נטו  ∗ 6 = 540K 

. 

. 

. 
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, 75,000תוספת לערך המבנה ששווה יש לי  פס(הסעיף התוצאתי מתאמאחר ש*כביכול כל שנה )

 לכן זה נחשב הכנסות.

הקרן משיערוך היא נספח של המבנה, אז אם המבנה הולך ומופחת גם הקרן משיערוך צריכה *

שיטת הקו הישר. כאשר  -הבמקרה הז ,פי אותה שיטהל לרדת בהתאם להפחתה של הנכס המקורי

שנים, לכן  6שנים ועל כן נותרו לנכס  10שנים מהנכס שבמקור היה  4עברו  ,הקרן משיערוך נוצרה

 תחת חובה )כדי להפחית מהקרן שנוצרה בזכות(. 6-נחלק ב

 

 מקשוב בע"מחברת 
 בע"מ 2016לשנת דו"ח רוו"ה 

 XXרווח נקי                                               
 XXיתרת פתיחה עודפים                           

 75,000ערוך )עודפים(    יהפחתת קרן מש

  XX                                           רווח לייעוד 

 ,לכן, בגלל העיקרון השמרנות. כרה ברווח תבוא לפני הרווח הנקי ותשפיע עליו? לאההאם ה*

 שפיע רק על העודפים.תא היהפחתת הקרן משיערוך תופיע אחריו, ו

 

 :2סעיף 

 

 2017לשנת . פחת 1

)ח( הוצאות פחת 
900K

10
= 90K 

 90,000)ז( פחנ"צ 

 

 2017. הפחתת הקרן לשנת 2

)ח( קרן משיערוך 
450K

6
= 75K 

 75,000)ז( הפחתת קרן משיערוך 

 

 מאזן רגע לפני השיערוך:

 

 ₪ . 50,400-השמאי בדק והחליט שהנכס מוערך בכעת 

 מקשוב בע"מחברת 
 בש"ח 31.12.16מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 900Kמבנה ברוטו 
360Kפחנ"צ  + 90K = (450K) 

 450Kמבנה נטו 

 הון עצמי:
450Kערוך יקרן מש − 75K = 375K 

 מקשוב בע"מחברת 
 בש"ח 31.12.17מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 900,000מבנה ברוטו 
450Kפחנ"צ  + 90K = (540K) 

 360,000מבנה נטו 

 הון עצמי
375Kערוך יקרן מש − 75K = 300K 
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: היחס
שווי שוק

שווי במאזן
=

50,400

360K
=  פי 0.14

 מסכומו המקורי. 14%כעת הנכס שווה 

 ך:ערוימאזן רגע אחרי הש

 31.12.17-פקודת השיערוך ל

540K)ח( פחנ"צ  − 75,600 = 464,400 

 300,000)ח( קרן משיערוך 

 9,600)ח( הפסד הון 

900K)ז( מבנה ברוטו  − 126K = 774,000 

 

. מה נעשה איתו? לכאורה אנחנו צריכים לכתוב חובה הפסד הון, אבל 309,600יש לנו הפסד של *

 .9,600ההפסד שנותר נכתוב בפני עצמו את ( ו300,000קודם כל ננצל את כל הקרן משיערוך )

 ערוך כנסים ברי פחתיש -23דוגמא 

 ואז עלייה(בשיערוך )ירידה 

 

31.12.14 

 300,000-ל 750,000-מ -ערוך ראשוןיש

 רגע לפני השיערוך:מאזן 

  

: היחס
שווי שוק

שווי במאזן
=

350K

525K
=

2

3
 פי 

 

 ך:ערוירגע אחרי הש

 מקשוב בע"מחברת 
 בש"ח 31.12.17מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

900Kמבנה ברוטו  ∗ 0.14 = 126K 
540Kפחנ"צ  ∗ 0.14 = (75,600) 

360Kמבנה נטו  ∗ 0.14 = 50.4K 

. 

. 

. 

 מובילי החמישה בע"מחברת 
 בש"ח 31.12.14מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 750Kמבנה ברוטו 

פחנ"צ 
750K

10
∗ 3 = (225K)  (3 1.1.12-31.12.14 -שנים) 

 525Kמבנה נטו 

. 

. 

. 

 מובילי החמישה בע"מחברת 
 בש"ח 31.12.14מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים
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 פקודת השיערוך

225K)ח( פחנ"צ  − 150K = 75K 

525K)ח( הפסד הון  − 350K = 175K 

750K)ז( מבנה ברוטו  − 500K = 250K 

 

31.12.17 

 500,000-ל 350,000-מ -ערוך שנייש

 

 רגע לפני השיערוך:

 

: היחס
שווי שוק

שווי במאזן
=

500K

200K
=  פי 2.5

 

 ך:ערוירגע אחרי הש

 

 הפקודה בגין השיערוך -31.12.17

1,250K)ח( מבנה ברוטו  − 50K = 750K 

750K)ז( פחנ"צ  − 300K = 450K 

 100Kון )ז( רווח ה

 200K ערוךי)ז( קרן מש

 

אחרי  ,בראיה השש שנתית הפסד ההון מיותר, הוא לא היה צריך להירשם, כי לאורך חיי הנכס*

 . לכן אנחנו מפצים על הכתיבה שלו.750,000עלינו חזרה ל 500,000-הירידה ל

 -שתי השפעותיש  100,000פקודה )ז( רווח הון להסבר: 

750Kמבנה ברוטו  ∗
2

3
= 500K 

255Kפחנ"צ  ∗
2

3
= (150K) 

525Kמבנה נטו  ∗
2

3
= 350K 

. 

. 

. 

. 

. 

 מובילי החמישה בע"מחברת 
 בש"ח 31.12.17מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 500Kמבנה ברוטו 

פחנ"צ 
500K

10
∗ 6 = (300K)  (50,000  1.1.12-31.12.17 -שנים 6הוצאות פחת לשנה כפול) 

 200Kמבנה נטו 

. 

. 

. 

 מובילי החמישה בע"מחברת 
 בש"ח 31.12.17מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

500Kמבנה ברוטו  ∗ 2.5 = 1,250K 

300Kפחנ"צ  ∗ 2.5 = (750K) 

200Kמבנה נטו  ∗ 2.5 = 500 

. 

. 

. 
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 .175,000. ביטול הפסד ההון )ז( 1

לעומת העלייה שבה ₪  50,000בגלל שהייתה ירידה רשמנו הוצאות פחת  -. הוצאות הפחת2

היינו ממשיכים עוד שלוש  ,כל אחת. אם לא היה את השיערוך םישלוש שנ, ₪ 75,000רשמנו 

לשנה, ₪  50,000נרשמו הוצאות פחת בסך  31.12.14-31.12.17בשנים  .75,000שנים לרשום 

בשביל לתקן את זה, בגלל שכתבנו פחות, צריך ולכן הוצאות פחת לשנה. ₪  75,000במקום 

 לשנה(. 25,000ש שנים כפול )שלו 75,000)ח( הוצאות פחת  ש:את ההפר להוסיף

 

 שיערוך נכסים -דוגמא מהכיתה

 שנים, פחת קו ישר. 10. אורך חיים 1.1.10-ב₪  500,000-מכונה נרכשה ב

 ₪ . 93,750-שוערכה ל 1.1.15-ב ₪ . 600,000-שוערכה ל 1.1.12-ב

 נדרש: פקודות יומן לשיערוכים בלבד.

 

 -הראשון רגע לפני השיערוך 1.1.12

 500,000ברוטו מכונה 

פחנ"צ 
500,000

10
∗ 2 =  )פחת לשנתיים( (100,000)

 400,000מכונה נטו 

 

היחס: 
שווי שוק

שווי במאזן
=

600K

400K
=  פי 1.5

 

 -הראשון רגע אחרי השיערוך 1.1.12

1.5  מכונה ברוטו ∗ 500K = 750K 

1.5 פחנ"צ ∗ 100K = (150K) 

1.5 מכונה נטו ∗ 400K = 600K 

 

 פקודת השיערוך

750K)ח( מכונה ברוטו  − 500K = 250K 

150K)ז( פחנ"צ  − 100K = 50K 

600K )ז( קרן משיערוך − 400K = 200K 

 

 -השני רגע לפני השיערוך 1.1.15

 750,000מכונה ברוטו 

פחנ"צ 
750,000

10
∗ 5 = (375K) )חמש שנים מתחילת חיי המכונה( 

 375,000מכונה נטו 

 

200Kקרן משיערוך:  −
200K

8
∗ 3 = 125K  

 

היחס: 
שווי שוק

שווי במאזן
=

93,750

375K
=  פי 0.25

 

 -השני רגע אחרי השיערוך 1.1.15

0.25מכונה ברוטו  ∗ 750K = 187,000 

0.25פחנ"צ  ∗ 375K = (93,750) 
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0.25מכונה נטו  ∗ 375K = 93,750K 

 

 פקודת השיערוך

 125K)ח( קרן משיערוך 

375K))ח( הפסד הון  − 93,750) − 125K = 156,250 
 (281,250)סה"כ  

375K)ח( פחנ"צ  − 93,750K = 281,250 

750K)ז( מכונה ברוטו  − 187,500 = 562,500 

 

 61תרגיל 

 2013שנת  א.

1.4.13 

 -רכישת קרקע

 250,000)ח( קרקע 

 250,000)ז( זכאים 

 -רכישת בניין

 320,000)ח( בניין 

 320,000)ז( זכאים 

 -רכישת מכונה

 60,000)ח( מכונה 

 60,000)ז( זכאים 

1.8.13 

 250,000זכאים )ח( 

 250,000)ז( עו"ש 

31.12.13 

 24,000)ח( הוצאות פחת בניין 

 4,500)ח( הוצאות פחת מכונה 

)ז( פחנ"צ בניין 
320K

10
∗

9

12
= 24K 

)ז( פחנ"צ מכונה  
60K

10
∗

9

12
= 4,500 

 2014שנת 

 שיערוך ראשון -1.3.14

270K)ח( קרקע  − 250K = 20K 

 20,000ערוך י)ז( קרן מש

 שיערוך שני -31.12.14

 20,000ערוך י)ח( קרן מש

 34,000)ח( הפסד הון 

270K)ז( קרקע  ∗ 0.2 = 54K 
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*לקרקע אין פחת לכן הקרן משיערוך שנוצרת בקרקע, כל עוד אין שיערוך חדש, תישאר אותו הדבר 

 .(היא לא מופחתתגם כי )

 

)ח( הוצאות פחת בניין 
60K

10
= 6K 

)ח( הוצאות פחת מכונה 
320K

10
= 32K 

 6,000)ז( פחנ"צ בניין 

 32,000)ז( פחנ"צ מכונה 

 

 :פקודת מכירה 31.12.14ב. 

 190,000)ח( שטל"ג 

 20,000ערוך י)ח( קרן מש

 60,000)ח( הפסד הון 

 270,000)ז( קרקע 

 

 שווי מאזנישיטת ה

ההשקעות, תחת נכסים בלתי שוטפים. נדבר על איך אנחנו מודדים אלו חלק ממרכיבי ההכנסות 

 של חברה א' בחברה ב'.את ההשקעה 

 יש לחלק את ההשקעות לשני סוגים: 

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

 . השקעות בהן לחברה א' אין השפעה מהותית על מהלכיה של חברה ב'.2

 ה מהותיתמה נחשב להשפע

ומעלה )כולל( ממניותיה של חברה ב', אזי  20%הכלל )שנקבע אקראית( הוא שאם לחברה א' יש 

לחברה א' יש השפעה מהותית. למה? כי קיים קשר בין המניות שיש לך לבין חברי הדירקטוריון, אז 

 מהחברים ולכן יש לך השפעה מהותית על החברה. 20%יש לך זכות למנות  20%אם יש לך 

אבל עדיין תהיה לה השפעה מהותית על ב', איך זה  20%-ול להיות שיש לחברה א' יש פחות מיכ

יקרה? למשל ארה"ב ערבה לכל החובות של ישראל, לכן הריבית על ההלוואות של ישראל יורדת. 

כך ארה"ב משיגה כוח על ישראל. נניח וא' ערבה להלוואות של ב' יש לה השפעה מהותית, יכול 

מהווה לקוח עיקרי / ספק עיקרי של חברה ב' ותהיה לה השפעה מהותית, ויכולה להיות להיות שא' 

-ו פחות מכול להיות שלחברה א' יהישי כל כך עד שאר בעלי המניות בפיזור גדול -אפשרות נוספת

 ועדיין תהיה בעלת נתח המניות הגדול מכולם. 20%

 

 

 

 Xחברת 
 בש"ח 31.12.18מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 נכסים בלתי שוטפים
 XXהשקעה בחברה ב' 

. 

. 
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 ?מהותית של חברה א' על ב' אין השפעהאיך מודדים את ההשקעה כאשר 

 100נגיד ויש  -במצב הזה אנו מודדים את ההשקעה לפי שווי השוק של ההשקעה בבורסה. כלומר

₪.  500למנייה, ההשקעה בחברה ב' תהיה ₪  5מניות בחברה ב' והמחיר בבורסה ליום המאזן הוא 

 מצטטים את ערך המניות של הבורסה. -זה נקרא ציטוט

 ?מהותית של חברה א' על ב' יש השפעהאיך מודדים את ההשקעה כאשר 

 כאשר יש השפעה מהותית אנו מיישמים את שיטת השווי המאזני.

וי המאזני, אנו נציג גם , אז בנוסף ליישום שיטת השו50%-אם שיעור החזקת המניות גבוה מ •

 ב', כי היא שולטת בה לחלוטין.-דו"חות מאוחדים של חברות א' ו

מראה את כוח ההצבעה שיש לחברה א' בישיבות ההנהלה )הדירקטוריון( של  -שיעור החזקה •

 חברה ב'.

 מראה את חלקנו ברווח שהחברה המוחזקת הרוויחה. שיעור ההשתתפות ברווחים =

על כל שינוי בהון העצמי של חברה ב' יחול שינוי יחסי בחשבון ההשקעה  שיטת השווי המאזני =

וחברה א' ₪  1,000. לדוגמא: חברה ב' הרוויחה בהתאם לאחוז ההחזקה שלה של חברה א'

 ₪ . 300-מחברה ב', ההשקעה בחברה ב' במאזן של חברה א' תגדל ב 30%מחזיקה 

 פחות התחייבויות לזרים.י המאזן; נכסים על פ יההון העצמ -שווי מאזני

 24דוגמא 

 2010שנת 

1.1.10 

 700. )ח( השקעה 1

 700)ז( מזומן 

31.12.10 

500. )ח( השקעה 2 ∗ 0.3 = 150 

 150)ז( רווחי אקוויטי 

 

 2010שנת  השקעה בחברה ב'

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.1.10  0 

 1 .700  

 2 .150  

 סגירה .י 31.12.10 850 

 

 ה א'חבר
 בש"ח 2010לשנת דו"ח רוו"ה 

... 
 XXרווח נקי לאחר מס הכנסה 

 +150רווחי אקוויטי מחברה ב' 
... 
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 2011שנת 

31.12.11 

400 רווחי אקוויטי. )ח( 3 ∗ 0.3 = 120 

 120 השקעה)ז( 

 

 2011שנת  השקעה בחברה ב'

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.1.11 850 

3 .120   

 י. סגירה 31.12.11 730 

 

 2012שנת 

0.3 -סה"כ הפסדים ∗ 4,000 = 1,200 

)לא יכול ₪  0לפי הנחת המסך המשפטי/הישות הנפרדת, חשבון ההשקעה יכול להיות מקסימום 

 לכן נכתוב רק את הסכום שיביא אותנו לאפס: להיות שלילי(.

31.12.12 

 730 רווחי אקוויטי. )ח( 4

 730 השקעה)ז( 

 2012שנת  השקעה בחברה ב'

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.1.12 730 

4 .730   

 י. סגירה 31.12.12 0 

 

1,200מה נעשה עם ההפרש?  − 730 = 470 

לרשום  היא יכלהאם  יתה החברהחשבון שבא להראות באיזה מינוס הי -נכתוב בחשבון ממוריאלי

 :(ולהגיע להשקעה שלילית)את ההשקעה במלואה 

  חשבון ממוריאלי

 יתרת פתיחה 1.1.12 0 

 470  

 י. סגירה 31.12.12 470 

 2013שנת 

0.3) נסגור את החשבון הממוריאלי ונכתוב פקודה על היתרה: ∗ 2,000) − 470 = 130 

31.12.13 

 130. )ח( השקעה 5

 130)ז( רווחי אקוויטי 
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 2012שנת  השקעה בחברה ב'

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.1.12 0 

 5 .130  

 י. סגירה 31.12.12 130 

 

  חשבון ממוריאלי

 יתרת פתיחה 1.1.13 470 

 (470)  

 י. סגירה 31.12.13 0 

 חלוקת דיבידנד -331.12.1

0.3. )ח( עו"ש 6 ∗ 200 = 60 

 60)ז( השקעה 

חלק מההון העצמי, לכן אם העודפים קטנו נכתוב את  םבא לידי ביטוי בעודפים שה הדיבידנד

ההשקעה תחת זכות. על כל שינוי בהון העצמי של ב' נקטין את ההשקעה של חברה א' בהתאם 

 בחברה. הלאחוזים של

 שיטת השווי המאזני

כאשר לחברה א' יש השפעה מהותית על חברה ב' )מחזיקה מניות(, כל שינוי בהון העצמי של 

 לשינוי בחשבון ההשקעה של חברה א'. חברה ב' יביא 

 שמשקיעה בחברה ב' במקרים הבאים: של חברה א'איך ייראו פקודות היומן 

 :. כשחברה א' קונה מניות מב' על מנת להשקיע1

 )ח( השקעה

 )ז( מזומן/עו"ש

 . כשחברה ב' מרוויחה:2

 )ח( השקעה

 )ז( רווחי אקוויטי

הרווחים שראויים לחלוקה. אלה הרווחים מהחברה השנייה שאנחנו צריכים לקבל,  = רווחי אקוויטי*

 בלי הורדת מס.

 . כשחברה ב' מחלקת דיבידנד: 3

 )ח( עו"ש/מזומן

 )ז( השקעה

  *כשחברה מחלקת דיבידנד השווי שלה יורד, כי זה יורד לה מהרווחים.

 

חשבון ההשקעה המינימום הוא אפס ובחשבון הממוריאלי המקסימום הוא אפס. מומלץ לכתוב את 

 המספרים בחשבון הממוריאלי במינוס.

 

 62תרגיל 

 פקודת ההשקעה: .1

 100,000)ח( השקעה  

 100,000מזומן/עו"ש  )ז(
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 :2014שנת  .2

400K)ח( השקעה  ∗ 0.4 ∗
6

12
= 8K 

 8,000)ז( רווחי אקוויטי 

 :2015 דיבידנד לשנת. 3

30K)ח( עו"ש/מזומן  ∗ 0.4 = 12K 

 12,000)ז( השקעה 

 :2015הפסד לשנת . 4

200K)ח( רווחי אקוויטי  ∗ 0.4 = 80K 

 80,000)ז( השקעה 

 :2016שנת . 5

150Kלא נוכל לכתוב את הסכום המלא ) ] – 16,000)ח( רווחי אקוויטי  ∗ 0.4 = 60K)] 

 16,000 )ז( השקעה

*חשבון ההשקעה לא יכול להיות במינוס לכן נוכל לכתוב רק לפי היתרה שלנו, את השאר נכניס 

 לחשבון ממוריאלי כהפסד מעבר להשקעה.

 :2017שנת . 6

? אין כלום בחשבון 1.1.17-. היו רווחים והפסדים, מה נכון ל100,000 ב' בחברה חברה א' השקיעה

ההשקעה. לא רק שכספי ההשקעה התנדפו אני לא אראה את הרווח עד שאכסה את ההפסדים 

 כי בחשבון ההשקעה אין שינוי. 6לפי החשבון הממוריאלי. לכן, לא תהיה פקודה בסעיף 

 :2018שנת . 7

 -קודם כל נסגור את החוב בחשבון הממוריאלי ואז נכתוב את השארית

 4,000עה )ח( השק

 4,000)ז( רווחי אקוויטי 

 :2019שנת  .8

25,000)ח( השקעה  ∗ 0.4 = 10K 

 10,000)ז( רווחי אקוויטי 

 2014-2019שנים  השקעה בחברה ב'

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.1.14 0 

 1 .100,000  

 2 .8,000  

 י. סגירה 31.12.14 108,000 

 יתרת פתיחה 1.1.15 108,000 

3 .12,000   

4 .80,000   

 י. סגירה 31.12.15 16,000 

 י. סגירה 31.12.16 0 

 י. סגירה 31.12.17 0 

 יתרת פתיחה 1.1.18 0 

 7 .4,000  

 י. סגירה 31.12.18 4,000 

 יתרת פתיחה 1.1.19 4,000 

 8 .10,000  

 14,000 31.12.19 
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 עודף עלות

 אם נסתכל על מאזן של חברה, לחברה יש נכסים, התחייבויות לזרים והון עצמי.

 :Xמספרית של חברה  דוגמא

 מיליון 100 -נכסים

 מיליון 40 -התחייבויות לזרים

 מיליון 60 -הון עצמי

 זה השווי המאזני שלה. -נכסים פחות התחייבויות -מיליון 60החברה שווה  ,על פי המאזן

 מיליון. 80מיליון, נניח  60-אבל, אם מישהו יגיע ויקנה את החברה הוא יקנה אותה ביותר מ

 . עודף עלותההפרש בין השווי על פי המאזן לבין הסכום ששולם בפועל נקרא 

המוניטין העצמי לא מופיע במאזן כי אי אפשר לאמוד כמה הוא שווה, אז כשחברה קונה דבר כמו 

למשל אוניברסיטת בן גוריון היא לא קונה אסופת בניינים, היא קונה את האוניברסיטה, מוסד בעל 

 .יותר מהשווי שלה בספרים שם, קשרים, עובדים וכן הלאה. על כל אלו הקונה מוכן לשלם

 בפועל ניתןמלאי. המלאי מופיע על פי העלות שלו כשיכול להביא לתוספת התשלום הזו?  מה עוד

החליטו שהוא מופיע על פי העלות ההיסטורית  -מבנהלדוגמא למכור אותו על פי שווי השוק שלו. 

יכול להיות יותר גבוה, או לחילופין שיערכו את המבנה נמוך מהפוטנציאל  ואבל שווי השוק של

 איך שזה נרשם במאזן.אשר לו כל מיני דברים שהקונים יראו אחרת מ. אושיערוך של

 

 25דוגמא 

 

 (.100%) מחזיקה בכל המניות של חברה ב'חברה א' 

 , מופחת בשיטת הקו הישר.1,540 -שווי השוק של הרכוש הקבוע

 ₪ . 600סכום של  2013חברה ב' הרוויחה בשנת 

 

 א. חישוב עודף העלות:

 1,500 -הסכום ששולם

100% -השווי המאזני שרכשנו ∗ (1,000 + 100) = (1,100) 

1500עודף עלות  − 1100 = 400 

 .ששולם = ההשקעההסכום 

 .ההשקעה = שווי מאזני + עודף עלות

  חשבון ממוריאלי

 150K ∗ 0.4 − 16K = (44K) 31.12.16 

 20K ∗ 0.4 = 8K 31.12.17 

 100K ∗ 0.4 = 40K 31.12.18 

 יתרה: עובר לחשבון ההשקעה – 4,000 

 'בה חבר
 בש"ח 31.12.12מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 200מזומן 
 1,400רכוש קבוע, נטו 

 

 500הלוואה לזמן ארוך 
 הון עצמי

 1,000הון מניות 
 100עודפים 

 1,600סה"כ  1,600סה"כ 
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 :לפי הנתונים בשאלה ממה נובע עודף העלות

100% -בגין רכוש קבוע ∗ (1,540 − 1,400) =  .[שווי השוק הנתון פחות השווי המאזני] 140

 חברה., לא ניתן להעריך מוניטין עצמאי של נקרא גם עודף עלות בלתי מזוהה – P.N – 260 -מוניטין

 ₪ . 400 :סה"כ עודף עלותולכן, 

 

 ?31.12.13. מה תהיה יתרת ההשקעה ליום 31.12.13-ב. חשב את יתרת עודף העלות והרכבו ל

 

 י. סגירה 31.12.13 2013-הפחתה ב י. פתיחה 1.1.13 פרטים

רכוש 
 קבוע

140 140

7
= (20) 

120 

260 260 מוניטין ∗ 0.1 = (26) 234 

 354 (46) 400 סה"כ

 

 שנים והוא מופחת בקו ישר. 7נותר לו  -רכוש קבוע*איך חישבנו את ה

 מהסכום הראשוני. 10%-*המוניטין קטן בכל שנה ב

 

 2013שנת  השקעה בחברה ב'

 חובה זכות

 יתרת פתיחה 1.1.13 1,500 

  600=  2013-רווחי חברה ב' ב. 4 46ת עודף עלות = פחתה

 י. סגירה 31.12.13 2,054 

 

 עודף עלות

שווי חברה נקבע לפי ההון העצמי שלה במאזן )נקרא שווי מאזני(. לפעמים יש הבדל בין השווי 

  הבדל זה נקרא עודף עלות. , כאשרשוק של החברהההמאזני לבין שווי 

 שוק יכול לנבוע מארבעה הבדלים עיקריים:ההפער בין השווי המאזני לשווי 

 עלות המלאי לעומת שווי שוק המלאי. -ערך המלאי .1

 שווה יותר ממה שרשום במאזן. -שווי הרכוש הקבוע .2

 יכול לעלות או לרדת. הפטנטשווי  -פטנט .3

 את המוניטין לא ניתן לחשב לכן נמצא אותו כנעלם. -מוניטין .4

 

 שלבים לפתרון תרגילים בנושא עודף עלות:

)שווי מאזני= הון  י שוק פחות שווי מאזני.שוו נצטרך לחשב את עודף העלות. איך? בשלב הראשון

 מניות ועוד עודפים(.

 נצטרך לייחס את עודף העלות. כלומר: להראות את הרכבו )ממה הוא נובע(. בשלב השני

אם אני  -ך להפחית את עודף העלות, כל מרכיב בנפרד, כדי לבדוק מה הפעררנצט בשלב השלישי

אני אפחית את עודף  ,שיש לה שינויים שנעשו בשנה מסוימת תקניתי חברה מסוימת שאני יודע

 בין אם זה על המלאי ובין אם זה על הרכוש הקבוע. העלות 
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 63תרגיל 

 מחברה ב'. 80%*חברה א' רכשה 

 :עודף העלות חישוב -שלב ראשון

 2,000סכום ששולם )שווי שוק(: 
1,600שווי מאזני שנרכש:  ∗ 0.8 = 1,280 

 720עודף העלות: 

 -יותר ממה שהחברה הייתה שווה. למה? נבדוק 730במילים אחרות: אותו משקיע היה מוכן לשלם 

 :ייחוס עודף העלות )הרכב עודף העלות לתאריך הרכישה( -שלב שני

0.8 -ייחוס לרכוש קבוע ∗ (1,500 − 1,000) = 400 

0.8 -ייחוס למלאי ∗ (500 − 400) = 80 

P.N. 720 -ייחוס למוניטין − (400 + 80) = 240 

 .720סה"כ: 

 

 ויתרת ההשקעה לאותה השנה: 31.12.13-ב. יתרת עודף העלות ל

פחת של מוניטין, רכוש קבוע ומלאי. למה עושים את  – 31.12.13הפחתת עודף העלות לתאריך 

זה . 2012זה? כי שואלים מה יתרת עודף העלות. בהתחלה מצאנו את עודף העלות וההרכב לשנת 

 ?, מה היה השווי מעבר לשווי המאזני2013-אומר שנגיד ובא עוד משקיע שרוצה לקנות ב

 

י.  31.12.12 פרטים
 פתיחה

 י. סגירה 31.12.13 2013-הפחתה ב

רכוש 
 קבוע

400 400

10
= (40) 

360 

80 80 מלאי ∗ 0.6 = (48) 32 

240 240 מוניטין

10
= (24) 

216 

 608 (112) 720 סה"כ

 .2012-כמה הוא מוכן לשלם ב 31.12.12

 . 2013-כמה הוא מוכן לשלם ב 31.12.13-ב

 למה הוא מוכן לשלם פחות? בגלל הפחת. -

 

 יתרה בחשבון ההשקעה )סעיף מאזני(:

 -רווחי אקוויטי פחות עודף העלות פלוס ששולם השקעה = יתרת פתיחה מזומןיתרת פתיחה 

2000 + (400 ∗ 0.8) − 112 = 2,208 

 

 

 חברה ב'
 בש"ח 31.12.12מאזן ליום 

 התחייבויות נכסים

 200מזומן 
 1,000רכוש קבוע, נטו 

 400מלאי 

 הון עצמי
 1,000הון מניות 

 600עודפים 

 1,600סה"כ  1,600סה"כ 
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 דו"חות מאוחדים
 

ומעלה על חברה ב' מאחדים את הדו"חות של שתי החברות  50%כאשר לחברה א' יש שליטה של 

 א'. בנוסף, לכל אחת מהחברות יש דו"ח סולו משלה.תחת הדו"ח של חברה 

 26דוגמא 

 מיעוט מאזןסעיף 

, כי חברה ב' את כל השווי של האל המאזן של תחברהיא ב', בחברה  80%לחברה א' יש למרות ש

 100-לא כל ה ,אבל מבחינה משפטית עדיין אם תתפרק החברה. צורה משפטיתמהות קודמת ל

 .זה מה שמהווה הסעיף, ומגיע לבעלים של החברה 20%-יגידו שאחוז יגיע לחברה הזו כי הם 

 הון מניות ועוד יתרת סגירה עודפים: -לשווי המאזני של חברה ב' איך הגענו

הוצאות ) 100 -)עלות המכירות( 600-)מכירות( 5,800)י.פ עודפים(+] 7,800)הון מניות( +  10,000

 .22,700= )דיבידנד חברה ב'( 100 -שכ"ע([ות אהוצ) 100-פחת(

לות. העעודף והוסיפו את  מההון העצמי של חברה ב' 80%לקחו ש למה אין סעיף השקעה? כיוון

מיעוט בסעיף של חברה ב'  20%ידה והור (100%) את ההשקעה בחברה ב'ה כבר ביטאחברה א' 

על כן זו תהיה השקעה בצורה מרוכזת בנכסים זה ייכתב פעמיים ו 80%-מאזן. אם נוסיף שוב את ה

 טעות. 

סעיפים המרכיבים אותה על פני כל הה השקעה בחברה ב' ופרס 18,160-את ה חברה א' לקחה

אותה, כיוון שעל פי עיקרון הגילוי הנאות, במקום לכתוב את כל הכסף תחת סעיף השקעה צריך 

 ל פני כל הסעיפים השונים במאזן.לפרט את כל המרכיבים של החברה ע

 

 דו"ח רוו"ה מאוחד:

הרווח של א' ועוד הרווח של ב' פחות = ₪  9,000-גיע לנו₪  1000כל ב' של פחית מהרווח של א' ונ

-)מה מהרווח הנקי של חברה ב' 80%המיעוט רווח והפסד של ב'. מה שרואים במיעוט רוו"ה זה 

5000.) 

 

₪  4,000 -אם מסתכלים על המאזן בוחן של א' בסעיף של דו"ח רוו"ה צריך להיות רווחי אקוויטי

ה "פחות א', כבר הוספנו לדוח רוו₪  5000של הבעלות על החברה. אבל כבר הוספנו  80%כפול 

לא נרצה  ,שם עיקרון הגילוי הנאותבולכן לא נכתוב שוב רווחי אקוויטי.  4000של א' בגין חברה ב' 

  ה."ח רוו"לרכז את הרווח של ב' בסעיף אחד אלא נפרט את זה בסעיפים של דו

? דו"ח רוו"ה מיועד עבור בעלי המניות של חברה א'. האם חברה א' למה לא מופיע סעיף הדיבידנד

ידנד לבעלי המניות שלה? לא. בעלי המניות של ב' הם אלה שקיבלו את הדיבידנד. אם חילקה דיב

 , זה יופיע. שלהחברה א' תחליט לחלק מניות לבעלי המניות 

 

 


