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שם מצגת –שם לקוח   
1עמוד   

 ?מטרות הניתוח הפיננסי ולמי הוא מיועד

 מנהלים

על ומבט העסק של השוטף בתפעול זמן פסק מאפשר 

 .הכוללת התמונה

היומיומיות ההחלטות על השפעה. 

כגון ,והתפעוליות הניהוליות ההחלטות על חוזר היזון:  

   מכירות מבצעי ,מלאי רמות ,הייצור עלות     

תקופות לאורך מגמות זיהוי. 

 

 



שם מצגת –שם לקוח   
1עמוד   

 ?מטרות הניתוח הפיננסי ולמי הוא מיועד

   פוטנציאלים ומשקיעים מניות בעלי

 

לרווח הסיכוי או /ו שבהשקעה הסיכון רמת את לבחון אמצעי.  

הרי הפירמה של השוטף בניהול מעורבים אינם המשקיעים אם 

 .בה המתרחש לגבי העיקרי המידע מקור שזהו

בעתיד לדיבידנד  והסיכויים רווחים חלוקת מדיניות. 

 



שם מצגת –שם לקוח   
1עמוד   

 ?מטרות הניתוח הפיננסי ולמי הוא מיועד

 אשראי ונותני בנקים

 

לפירמה הלוואה שבמתן הסיכון רמת את לבחון אמצעי.  

התחייבויותיה לפרוע ויכולתה הפירמה נזילות מצב. 

קצר בטווח פיננסיים קשיים עם להתמודד יכולת. 

בפירמה רשומים שכבר והביטחונות השיעבודים מצב. 

 



שם מצגת –שם לקוח   
1עמוד   

 ?מטרות הניתוח הפיננסי ולמי הוא מיועד

 הממשלה רשויות

 

כחוק המיסים שולמו האם לבדוק בכדי מ"ומע ה"מ. 

עידוד הטבות קבלת המזכים בתנאים עמידה – השקעות מרכז, 

 ייצוא ,ישראל תוצרת עידוד ,שאושר ההון מבנה על שמירה

כי לוודא רוצים -גדול בהיקף עבודות המזמינים הממשלה משרדי 

 .הפרוייקט "להרים" ויכול פיננסית מבחינה איתן העבודה מבצע

 



שם מצגת –שם לקוח   
1עמוד   

 ?מטרות הניתוח הפיננסי ולמי הוא מיועד

 ספקים/לקוחות 

חובותיה לפרוע ומסוגלת יכולה הפירמה כי ובטחון אמון על מבוסס אשראי. 

כי להבטיח ורוצים אחד עיקרי בגורם התלויים עיקריים ספקים/ללקוחות בייחוד רלוונטי  

 .לפועל תצא ההתקשרות



שם מצגת –שם לקוח   
1עמוד   

 ?מטרות הניתוח הפיננסי ולמי הוא מיועד

  מתחרות חברות

 

וכו השוק התנהגות ,הייצור יעילות ,מכירות היקף ,מתחרות חברות על מידע'  

 



שם מצגת –שם לקוח   
1עמוד   

 2014-2016חות רווח והפסד לשנים "דו

 ( באלפי שקלים)
2016 2015 2014 

 45,000 43,000 40,000 ממכירות הכנסות

 :עלות המכירות

 18,000 16,400 14,500 חומרים

 10,000 15,200 13,400 עבודה

 6,500 6,200 4,700 חרושת

 40,500 37,800 32,600 כ עלות המכירות"סה

 4,500 5,200 7,400 רווח גולמי

 3,400 1,800 600 הוצאות הנהלה

 2,300 1,400 800 הוצאות שיווק

 (1,200) 2,000 6000 תפעולי( הפסד)רווח 

 1,800 3,000 4,000 הוצאות מימון

 (3,000) (1,000) 2,000 נקי  ( הפסד)רווח 
החברה אינה חייבת בתשלום מיסים על הכנסותיה, בגלל הפסדי העבר



שם מצגת –שם לקוח   
1עמוד   

                    2014-2016חות רווח והפסד לשנים "דו
 (  באלפי שקלים)

 2016 % 2015 % 2014 % 

 100% 45,000 100% 43,000 100% 40,000 הכנסות ממכירות

 :עלות המכירות

 40.0% 18,000 38.1% 16400 36.3% 14,500 חומרים

 35.6% 16,000 35.3% 15,200 33.5% 13,400 עבודה

 14.4% 6,500 14.4% 6,200 11.8% 4,700 חרושת

 90.0% 40,500 87.9% 37,800 81.5% 32,600 עלות המכירות כ"סה

 10.0% 4,500 12.1% 5,200 18.5% 7,400 רווח גולמי

 7.6% 3,400 4.2% 1,800 1.5% 600 הוצאות הנהלה

 5.1% 2,300 3.3% 1,400 2.0% 800 הוצאות שיווק

 -2.7% (1,200) 4.7% 2,000 15.0% 6,000 תפעולי( הפסד)רווח 

 4.0% 1,800 7.0% 3,000 10.0% 4,000 הוצאות מימון

 -6.7% (3,000) -2.3% (1,000) 5.0% 2,000 נקי( הפסד)רווח 

החברה אינה חייבת בתשלום מיסים על הכנסותיה, בגלל הפסדי העבר



שם מצגת –שם לקוח   
1עמוד   

 מ"בע קולביקוחברת 

 ( באלפי שקלים) 2014-2016מאזן לשנים 
2014 2015 2016 

 :שוטף רכוש

 מזומנים ושווי מזומנים 1,000 2,000 4,000

  לקוחות -חייבים 20,000 14,500 11,000

   מלאי 19,000 15,500 10,000

25,000 32,000 40,000 

 :קבוע  רכוש

   פחת בניכוי מכונות 10,000 6,000 8,000

   פחת בניכוי בניינים 11,000 9,000 10,000

 קרקע 2,000 2,000 2,000

20,000 17,000 23,000 

 כ"סה 63,000 49,000 45,000



שם מצגת –שם לקוח   
1עמוד   

 מ "בע קולביקוחברת 

 ( באלפי שקלים) 2014-2016מאזן לשנים 
2014 2015 2016 

 :שוטפות התחייבויות

8,000 10,000 1 ,2    ספקים -זכאים 000

   קצר לזמן הלוואות 40,000 26,000 20,000

   לשלם הוצאות 1,000 1,000 1,000

29,000 37,000 53,000 

 :ארוך לזמן התחייבויות

   ארוך לזמן הלוואות 3,000 7,000 10,000

 :עצמי הון

   מניות 3,000 3,000 3,000

 (עודפים) רווחים יתרת 4,000 2,000 3,000

6,000 5,000 7,000 

 :והון התחייבויות כ"סה 63,000 49,000 45,000



שם מצגת –שם לקוח   
1עמוד   

 מ"בע קולביקוחברת 

 (ח"באלפי ש) דוח על תזרים מזומנים  

 : שוטפת מפעילות מזומנים תזרים

2014 2015 2016 

(3,000)  

 
(1,000)    לשנה (הפסד) רווח 2,000 

4,000 (4,000)  (4000)    לרווח תיאומים 

1,000 (5,000)  (2,000)  שוטפת מפעילות (גרעון) עודף 

 :השקעות מפעילות מזומנים תזרים

(500)  - (9,000)    קבוע ברכוש השקעה 

 :מימון  מפעילות תזרים

 א"לז הלוואות קבלת - - 500

- (3,000)  א"לז הלוואות פרעון (4,000) 

(1,000)  ק"לז באשראי שינוי 14,000 6,000 

(500)    מימון מפעילות מזמנים תזרים 10,000 3,000 

- (2,000)  (1,000)    במזומנים השינוי 

 שנה לתחילת מזומנים יתרת 2,000 4,000 4,000

 שנה לסוף מזומנים יתרת 1,000 2,000 4,000



שם מצגת –שם לקוח   
1עמוד   

 מ"בע קולביקוחברת 

 
 (ח"באלפי ש) נספח לדוח על תזרים מזומנים

2016 2015 2014 

 :פעולות שאינן במזומנים

 3,000 3,000 3,000 פחת

 :שינויים בהון חוזר

 1,000 (3,500) (5,500) לקוחות  

 2,000 (5,500) (3,500) מלאי 

 (2,000) 2,000 2,000 ספקים  

 1,000 (7,000) (7,000) כ שינוי בהון חוזר"סה

 4,000 (4,000) (4,000) כ תיאומים לרווח  "סה



 !תודה רבה

 ח"רו, יואל טולדנו

 האפטזיו  BDO  ,שותף וראש אשכול

 

Tel: 073-7145300 

E-Mail: YoelT@bdo.co.il 

 


