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 ניר זיכלינסקי

 
 בדוחות הכספיים"  אורות אדומים"

 ניתוח דוחות כספיים

 דוחות כספיים בחברות ציבוריות ופרטיות

מאזן/דוח על המצב הכספי 

דוח רווח והפסד/דוח על הרווח הכולל 

דוח על השינויים בהון העצמי/דוח על השינויים בהון 

דוח על תזרימי מזומנים 

ביאורים לדוחות הכספיים 

דוחות כספיים שנתיים ולתקופות ביניים 

 חשבונאותIFRS  למול כללי חשבונאות מקובלים בישראל 
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 מ"שיכון ובינוי בע

 ח"במליוני ש -נכסים 

31/12/201231/12/201131/12/2010

נכסים

1,478.61,255.51,357.6מזומנים ושווי מזומנים

393.7148.3420.9פקדונות בתאגידים בנקאיים

77.8107.182.7הלוואות והשקעות לזמן קצר

9.8139.3252.7הלוואות לחברות מוחזקות לזמן קצר

1,325.31,210.8776.1לקוחות - הכנסות לקבל

1,739.41,529.11,390.4מלאי בניינים למכירה

330.0261.3291.8חייבים ואחרים

32.51.40.8השקעות אחרות, לרבות נגזרים

34.078.461.4נכסי מס שוטפים

309.2292.5238.0מלאי

2.32.313.5נכסים המוחזקים למכירה

5,732.65,026.04,885.9סה"כ נכסים שוטפים

614.2516.6225.8חייבים בגין הסדרי זכיון

449.6406.8443.9מלאי קרקעות בלתי שוטף - בבעלות

351.5334.1164.7מלאי קרקעות בלתי שוטף - בחכירה

397.2310.3286.9נדל"ן להשקעה, נטו

15.916.117.2זכויות בקרקע

330.0295.9145.5חייבים הלוואות ופקדונות

השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי 

487.4523.1399.3שיטת השווי המאזני

953.5806.2862.1הלוואות לחברות מוחזקות

88.993.5103.2נכסי מס נדחים

1033.51,133.3923.6רכוש קבוע, נטו

143.1106.495.8נכסים בלתי מוחשיים, נטו

4,864.84,542.33,668.0סה"כ נכסים בלתי שוטפים

10,597.49,568.38,553.9סה"כ נכסים

 מ"שיכון ובינוי בע

 ח"במליוני ש –התחייבויות והון   

31/12/201231/12/201131/12/2010

התחייבויות

1,192.5895.9648.8אשראי לז"ק מתאגידים בנקאיים ומאחרים

982.81,026.6844.0קבלני משנה, ספקים ונותני שירותים

4664.038.4הטבות לעובדים לזמן קצר

576.5433.1490.6זכאים ויתרות זכות לרבות נגזרים

75.7107.280.2התחייבויות מס שוטפות

378.7281.1238.9הפרשות

745794.3718.6זכאים - מזמיני עבודה

887.2901.0872.9מקדמות מלקוחות

                     -12.9                     -דיבידנד לשלם

4,884.44,516.13,932.4סה"כ התחייבויות שוטפות

1,636.31,600.51,277.0התחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים

2,698.12,247.22,196.5אגרות חוב

89.9112.0148.4הטבות לעובדים

60.743.933.7התחייבויות מסים נדחים

51.243.836.4הפרשות
עודף הפסדים שנצברו על עלות ההשקעה 

37.535.454.3ויתרת זכות נדחית בחברות מוחזקות

4,573.74,082.83,746.3סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

9,458.18,598.97,678.7סה"כ התחייבויות

הון

977.4864.6736.2סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

161.9104.8139.0זכויות שאינן מקנות שליטה

1,139.3969.4875.2סה"כ הון 

10,597.49,568.38,553.9סה"כ הון והתחייבויות
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 מ"שיכון ובינוי בע

 ח"במליוני ש –דוח רווח והפסד   

 1-12/111-12/10

בפועלבפועלבפועל

6,062.95,335.14,871.1הכנסות מביצוע עבודות וממכירות

(*)3,870.1(*)4,883.14,291.4עלות העבודות שבוצעו והמכירות

1179.81043.71001.0רווח גולמי

7.350.814.8רווח ממימוש נדל"ן להשקעה

(*)(22.3)(*)(33.5)(*)(35.0)הוצאות מכירה ושיווק

(316.3)(342.9)(339.1)הוצאות הנהלה וכלליות

223.3(*)81.4(29.8)הכנסות )הוצאות( אחרות

783.2799.5900.5רווח מפעולות

(168.5)(166.8)(133.2)הוצאות מימון

(42.6)(44.6)(34.1)חלק ברווחי )הפסדי( חברות מוחזקות

615.9588.1689.4רווח לפני מסים על ההכנסה

(144.3)(143.9)(171.3)מסים על ההכנסה

444.6444.2545.1רווח נקי לתקופה

סווג מחדש(*)

1-12/12

 מ"שיכון ובינוי בע

 ח"במליוני ש –תמצית דוח תזרים מזומנים 

 1-12/12 1-12/11 1-12/10

1,000.6827.8788.0תזרים לפני שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות

557.936.9725.1פעילות שוטפת

(381.8)(49.7)(458.1)פעילות השקעה

(124.6)(135.0)155.0פעילות מימון

השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים 

(41.6)45.7(31.6)ושווי מזומנים

177.1(102.1)223.2גידול )קיטון( במזומנים ושווי מזומנים

1,255.51,357.61,180.5יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה

1,478.71,255.51,357.6יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה
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 רקע לניתוח דוחות כספיים

 

הסיכון להגדלת הביאו טובות השקעה אלטרנטיבות והעדר הנמוכה הריבית 

 .הציבור של ההשקעות בתיקי

גבוהה סיכון ברמת ולהשקעה זול כסף לגיוס המצב את ניצלו רבים גופים. 

גדלה בחברות המינוף רמות . 

ירידה , בעולם בביקושים לירידה הביא 2007 בשלהי שהחל הפיננסי המשבר  

 .אשראי מחנק מכל והגרוע הצמיחה בשיעורי

קושי ,קשים נזילות קשיי , ברווחיות ירידה – למשברים נקלעו רבות חברות 

 .החוב בשירות לעמוד

עלה החברות בקרב הפירעון חדלות שיעור . 

 

נשאלת השאלה. 

   

     האם היה אפשר לנתח את הדוחות הכספיים ולזהות את החברות

 ?שלא יוכלו לצלוח את המשבר הבא

 

   נדלקו והיו יכולים לאפשר למשקיעים  " אורות אדומים"אילו

 ?להקטין חשיפה לחברות מסוכנות ולהגדיל חשיפה לחברות בטוחות
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רמת הנזילות. 

מבנה ההון. 

רמת הסיכון בפעילות החברה. 

יעילות תפעולית. 

רווחיות. 

 פרק) התקופתי ומהדוח הכספיים מהדוחות ללמוד ניתן הנתונים רוב לגבי    

 וכן החברה מצב על רבה לשקיפות הביא ( ברנע ח"דו) התאגיד עסקי תיאור

  ומהדיווחים (החוב שירות אופן בעיקר העתיד לגבי ההנהלה הערכות על

  . לבורסה

 

 ,בשוק התחרות מצב , (כלכליים מקרו) סביבתיים גורמים גם לבדוק יש אך    

 .ועוד בענף טכנולוגיות התפתחויות

 ניתוח חברה

 רמת הנזילות

בוחן את כושר החברה לעמוד בהתחייבויותיה השוטפת. 

מאפשר לבדוק את יכולת ההתמודדות עם קשיים בעתיד. 

מאפשר בדיקת חדלות פירעון של החברה. 

יחס שוטף 

 "היחס בין הנכסים השוטפים להתחייבויות השוטפות"       

 ככל שהיחס גבוה יותר החברה תוכל להתמודד עם משברים בטווח הקצר. 

 יחס מהיר 

 "היחס בין הנכסים השוטפים ללא מלאי להתחייבויות השוטפות"     

מלאי לעיתים אינו נזיל ומכירתו במצב משברי יכול להביא להפסדים. 
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 הון חוזר

"השוטפות להתחייבויות השוטפים הנכסים בין ההפרש" 

 

משברים עם יותר טובה התמודדות יכולת על מצביע חיובי חוזר הון. 

חובות במימון קשיים על מעיד שלילי חוזר הון . 

 

  .נושיה את לנהל החברה של היכולת מידת לפי נקבעים ההון רמת שיקולי    

 

 על שמירה מאפשרים וספקים מבנקים יותר וארוכים נוחים אשראי תנאי השגת    

 .יותר נמוכה רמה

 מבנה ההון

בעלי של עודפים+הון) עצמי הון באמצעות מבוצע החברה פעילות מימון  

 .(מהציבור חוב אגרות או מבנקים הלוואות) זר והון ( המניות

ונזילות גמישות ,סחירות ,רווחיות ,סיכון ,שליטה :החברה שיקולי. 

לסך ביחס החברה של החוב גודל למדידת מדד  משמשים פיננסי מנוף יחסי  

 . המאזן

(גבוה פיננסי מנוף) גבוהה סיכון רמת על מראה גבוה מאזן לסך זר הון סך . 

 .רגל ולפשיטות פיננסיים לקשיים להביא משבר בעיתות עלול הלוואות ריבוי

סיכון מדד 

 ."ארוך לזמן התחייבויות+עצמי ההון חלקי ארוך לזמן התחייבויות"    

 החברה של יכולת חוסר של במקרה הנושים של הכיסוי שיעור את מציג   

 .חובותיה את לפרוע
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 יעילות תפעולית

ספקים , חייבים , מלאי :כגון השוטפות  וההתחייבויות הנכסים בחינת  

 את מפעילה החברה שבה היעילות ומידת הרווחיות על ישיר באופן המשפיעים

 .אלו משאבים

יכול מידי גבוה יחס .החברה י"ע הניתן האשראי היקף -למכירות חייבים יחס 

 .המזומנים תזרים על לקשיים להביא

 

גבייה על מראה גבוה יחס .לחייבים מכירות בין יחס  -חייבים מחזור יחס  

 .מתמשכים חובות על נמוך ויחס .חובות של מהירה

 

בניהול יעילות על מצביע גבוה מלאי מחזור – מכירות לעלות מלאי יחס 

   .המלאי התיישנות . יקרה הינה מלאי אחזקת . המלאי

 רווחיות

כישלונה או החברה של ההצלחה לבחינת מדד. 

מס והיבטי מימון היבטי מנטרלת שכן חשובה תפעולי רווח מדידת. 

או נמוכים רווח שולי – למכירות יחסית תפעולי רווח -תפעולי רווח אחוז  

  במחירי שינוי כל שכן גדל סיכון על מעידים מתמשכת ירידה של תהליך

 .להפסדים החברה את להביא יכולים בהוצאות או המכירה

הבעלים השקעות על התשואה שיעור -העצמי להון ביחס הנקי רווח אחוז. 

לבין מימון הוצאות בתוספת הנקי הרווח בין יחס -נכסים לסך ביחס נקי רווח 

 .בנכסים יעיל לא שימוש יעילות על מעיד נמוך יחס – המאזן סך

  הטוב כמדד ונמצא קמעונאיות לחברות כשלון חיזוי כמודל שימש זה יחס    

 .החברה הצלחת לניבוי ביותר
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 IFRSדוח תזרים מזומנים במיוחד בעידן ה 

השקעה מפעילות מזומנים ,שוטפת מפעילות מזומנים :לשלוש מחולק,  

 .מימון מפעולות מזומנים

 .הרגל את לפשוט יכולה אך וצמיחה גידול ולהראות להרוויח יכולה חברה     

 

 סיכום   

רגל פשיטות וניבוי פירעון חדלות לחיזוי משמשים פיננסיים יחסים.   

 פיננסיים ביחסים לשימוש מגבלות מספר קיימות:   

בה ולהתחשב העסקית הסביבה את לבדוק יש. 

ענפיים ממוצעים מול ולנתח בענף דומות לחברות תמיד להשוות יש. 

מצב לגבי אחרת מבט נקודת נותן יחס שכל מכיוון מדדים מספר בין לשלב יש  

 .החברה

רבעוניים דוחות שאין מכיוון הנתונים בזמינות בעיה יש פרטיות בחברות  

 .רב באיחור לעיתים מוגשים שנתיים ודוחות
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 תודה רבה


