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 והתשלומים התקבולים על מידע מספק המזומנים תזרימי על הדוח•
  המידע את כי להדגיש יש .מתייחס הוא שאליה התקופה במשך

 .והפסד רווח מדוח לקבל ניתן לא ל"הנ

 

 לנושים ,למשקיעים לסייע נועד המזומנים תזרימי על המידע•
 בהיקף לשינוי הסיבות את להבין הכספיים הדוחות קוראי ולשאר
 תזרימי להפיק החברה יכולת את ולהעריך המזומנים יתרות

  התחייבויותיה את לפרוע יכולתה את ,שוטפת מפעילות מזומנים
 .השקעות לממן יכולתה ואת דיבידנד ולשלם

 

 

 דוח על תזרימי המזומנים
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 :יכולת החברה להפיק מזומנים לצורךעל לספק  מידע המזומנים נועד תזרימי דוח 

 

 ('ספקים וכו, שכר)מימון הפעילות השוטפת . א

 

  החברהמימון תוכניות ההשקעה וההרחבה של . ב

 

 פירעון חובות ותשלומי דיבידנד לבעלי המניות/מימון. ג

          

  

 מטרות דוח על תזרימי המזומנים
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המזומנים   תנועות  מציג את    (Cash Flow)על תזרימי המזומנים הדוח •
 (.תקבולים ותשלומים)בחברה במהלך התקופה 

 

 :  משנייםמזומנים דוחות תזרימי  3-מורכב מהדוח 

  

 .שוטפתמפעילות תזרימי מזומנים . א

  

 .תזרימי מזומנים מפעילות השקעה. ב

  

 .מימוןמזומנים מפעילות תזרימי  . ג

 

 

 דוח על תזרימי המזומנים



 שוטפת מפעילות מזומנים תזרים•

  השוטפת העסקית מפעילותה הנובעים והתשלומים התקבולים את כוללת זו קבוצה
 .טהור מזומן בסיס על והפסד רווח ח"דו ,למעשה או .החברה של

 השקעה מפעילות מזומנים תזרים•

  של ההשקעה מפעילות הנובעים והתשלומים התקבולים את כוללת זו קבוצה
  המזומן תקבולי מול נכסים רכישת לצרכי מזומן תשלומי כוללת הקבוצה .החברה

 .במאזן הנכסים בצד המזומן תנועות את ומבטאת ,נכסים ממימוש

 מימון מפעילות מזומנים תזרים•

  של ההון גיוס מפעילות הנובעים והתשלומים התקבולים את כוללת זו קבוצה
  מול ,זר הון או/ו עצמי הון מגיוס כתוצאה מזומן תקבולי כוללת הקבוצה .החברה

  תנועות את ומבטאת ,דיבידנדים תשלומי או התחייבויות לפירעון המזומן תשלומי
 .במאזן העצמי וההון ההתחייבויות בצד המזומן
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 ח"מבנה הדו -המזומנים הכרת הדוח על תזרימי  
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 .המזומניםביותר של דוח תזרימי חלק חשוב •

 

מהפעילות העסקית  ( רווחים)מזומנים מצפים שהעסק ייצר כל הזמן משקיעים •
 .שלוהשוטפת 

 

 .פחות ההוצאות השוטפות במזומן –ממכירות הכנסות •

 

 

 

 
 .לחלק בונוסים למנהלים ולעובדים*    
 .  וברכישותבמיזוגים , להשקיע בקווי ייצור חדשים*    
 .  דיבידנדיםלחלק , חים"לפדות אג, להחזיר הלוואות*    

 

 שלו תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפתעסק שיש לו 

 יכול  לעשות  עם  כספים  אלה( מייצר הרבה מזומנים)

 (:(Cash is the kingכל מה שהוא רוצה 

 מזומנים מפעילות שוטפתתזרים 
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 לבעיות חשוף שלו שוטפת מפעילות שלילי מזומנים תזרים לו שיש עסק•
 ;חובות להחזר  ;לספקים לתשלום ;למשכורות כסף לו אין :קשות

 .טלפון ,חשמל  ,מים תשלומי

 

 

   אחרי  בריצות  הזמן כל עסוקים המנהלים  ,העסק את  לנהל במקום
   את   ולהציל   מזומנים   להשיג  בניסיון ,האפור  השוק  או/ו  הבנקים

 !העסק

 מזומנים מפעילות שוטפתתזרים 
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   , מזומן: החברה בהמזומנים מפעילות השקעה מציגים את השקעות תזרימי 

 'ערך וכוניירות ,   מכונות,   בניינים,   מגרשים

 .החברההתזרים  מציג מכירות במזומן של נכסי ,  במקביל

 
 
 
 

 טובות  לחברות שלילי  מפעילות  השקעה  אופייני  בדרך  כלל תזרים  

 יצרניות   בהשקעות  ,מהפעילות השוטפתכספים שמשקיעות עודפי 

 .עתידןאת  שיבטיחו  

 

 

 

    היא : ומתפתחת מתרחבתהחברה   =    תזרים  שלילי  מפעילות    השקעה

 .ועוד  מגרשים, חברות  בנותעוד   ,מכונותמזומנים ברכישת עוד משקיעה 

 מזומנים מפעילות השקעהתזרים 
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 תזרים חיובי מפעילות השקעה אופייני בדרך כלל לחברות בקשיים    •

 לממן או  כדי , כדי  לממן  מינוסים  בפעילות השוטפתשמחסלות  נכסים      •

 .  חים"ופירעון   אגהחזר הלוואות        •

 

עסקה )ממימוש נכס מיותר גם חיובי  מפעילות השקעה  יכול  לנבוע תזרים  •
 (.חד פעמית

 
 

 

 

 

 מחסלת/החברה מוכרת=  תזרים חיובי מפעילות השקעה

 .ומקבלת תמורתם מזומנים –ע "ני, השקעות  כמו  מכונות

 מזומנים מפעילות השקעהתזרים 
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 של החברה  הכספים גיוסי  מפעילות מימון מציגים המזומנים תזרימי

   , הלוואות החזרי , ומנגד (הלוואותקבלת , חים"או אג/הנפקת מניות ו)

 .ותשלומי דיבידנד חים "אגפדיון 
      

 
 
 
 

 תזרים  שלילי  מפעילות   מימון   אופייני  לחברות  עם  עודפי מזומן  

 ,   בהעדר שימוש טוב  יותר בכסף. או מכירת נכסים, מפעילות שוטפת

 .ומשלמים דיבידנדים,  מחזירים הלוואות
 
 

 

 

 החזר   עלהחברה מוציאה כסף  =  תזרים שלילי מפעילות מימון
 דיבידנד  או  על  תשלום ,  פדיון  איגרות  חוב  שלה,  הלוואות
 .לבעלי המניות שלהבמזומן 

 מזומנים מפעילות מימוןתזרים 
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במצב  חברות  גם. למרבית החברותאופייני חיובי מפעילות מימון תזרים 

וגם  חברות  , ורכישותמיזוגים , מגייסות כספים לצורכי הרחבהטוב 

או  לכסות   ,  הלוואותלהחזיר  כדימגייסות כספים ,  טוב-במצב לא

 .שוטפיםשליליים   תזרימים

החברה מגייסת  =  תזרים חיובי  מפעילות  מימון
,   הנפקות  של  מניות  או  אגרות  חובבאמצעות   כספים

פירוט הגיוסים מופיע  )נוספות לוקחת הלוואות או 
 (.         בתזרים

 מזומנים מפעילות מימוןתזרים 
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 חברהמחזור חיי  
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קבוצת תזרימי 
 /  המזומנים 

שלב בחיי  
 הפירמה

 פעילות  

 שוטפת
 פעילות  

 השקעה
 פעילות  

 מימון

 צמיחה

 יציבות

 דעיכה

 ח על תזרימי המזומנים"ניתוח הדו
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 מבוא לניתוח מאזן 

 רווח והפסדודוח 



 

 הגדרה –יחסים פיננסיים 

יחסים פיננסיים הינם היחסים בין סעיפים שונים בדוחות הכספיים  

של החברה וכן היחסים בין סעיפים בדוחות הכספיים של החברה 

 .לנתונים שאינם נכללים במסגרת הדוחות

 

 מטרות היחסים הפיננסיים

לתת לקורא הדוחות כלים נוספים להבנת מצבה של החברה מבחינת  

 .מבנה ההון והיעילות התפעולית של החברה, רווחיות, נזילות
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 יחסים פיננסיים
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קלים לחישוב. 

כלי עזר יעיל לניתוח ענפי ולניתוח מגמות לאורך זמן  . 

לכן עדיף לא להסיק מסקנה   –מדובר בכלי אחד מרבים , יחד עם זאת

 .רק על סמך יחסים פיננסיים

 מאפייני היחסים הפיננסיים
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  יחסים פיננסיים צריכים להיבחן בהתאם לכוונות הנהלת החברה

עלייה במלאי ובימי מלאי עשויה להיות קשורה בכוונת  , לדוגמא)

 (.החברה להגביר מכירות בעתיד

  יחסים פיננסיים אינם נותנים ביטוי לנכונות בעל השליטה

לכן יחסים פיננסיים שלילים  )לתמוך בחברה בעת הצורך 

 (.אינם בהכרח מצביעים על קשיים

 מאפייני היחסים הפיננסיים
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 :קבוצות עיקריות 4 -מקובל לחלק ל

יחסי נזילות 

יחסי רווחיות 

יחסי מבנה הון 

יחסי יעילות תפעולית 

 קבוצות יחסים פיננסיים
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המרת הערכים בדוחות 

 הכספיים לאחוזים
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ח  "כשלב מקדים לחישוב היחסים הפיננסיים רצוי להמיר את נתוני המאזן ודו
 :רווח והפסד לאחוזים כדלהלן

 ח כאחוז מהמכירות"הצגת כל סעיפי הדו –רווח והפסד. 

הצגת כל סעיפי הדוח כאחוז מסך הנכסים – מאזן. 

 

המרת הערכים לאחוזים והשוואה לתוצאות העבר מאפשרת לזהות מגמות   
ולבצע השוואות לחברות דומות תוך שימוש במכנה משותף המנטרל השפעות  

 .גודל מוחלט

 

אשר ישמשו  , 2015להלן הדוחות הכספיים של חברת אסם לשנת מצורפים  
 כבסיס ליישום כלי הניתוח שיסקרו בהמשך

 ואופקיניתוח אנכי 
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 דוחות על המצב הכספי -ניתוח אנכי
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 יתרות מהותיותריכוז  -על המצב הכספי דוחות  -אנכי ניתוח 



 
מאפשר לזהות את אותן יתרות , ניתוח אנכי של סעיפי הדוח על המצב הכספי

 .אשר מהותיות לחברה ולבצע היכרות ראשונית עם מבנה ההון של החברה
 
הינם  , ניתוח אנכי של סעיפי הנכסים מצביע כי מרבית הנכסים בספרי החברה

מחזיקה החברה ביתרות מזומנים  , כמו כן. רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
 .מסך המאזן בהתאמה 18%-וכ 17%-ולקוחות המהוות כ

 
  ניתוח אנכי של סעיפי ההתחייבויות מצביע כי עיקר התחייבויות החברה הינן

התחייבויות לספקים והתחייבויות בגין רכישת חלק המיעוט בחברה מאוחדת 
 (.י שקף הבא/למידע נוסף ראה)
 
מסך   65%-מצביע כי כ, ניתוח אנכי של סעיפי ההון העצמי אל מול סך המאזן

 .נכסי החברה ממומנים באמצעות הון עצמי
 
  

 מסקנות הניתוח האנכי של סעיפי הדוח על המצב הכספי
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 החברהמידע נוסף בדבר התחייבויות 
 רכישת חלק המיעוט במטרנהבגין 

24 
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 דוחות על המצב הכספי  -ניתוח אופקי 



 

מאפשר לזהות , ניתוח אופקי של סעיפי הדוח על המצב הכספי•
 .שינויים מהותיים ביתרות הנכסים וההתחייבויות של החברה

 

על שינוי  , בין השאר, ניתוח אופקי של סעיפי המאזן מצביע•
כמו גם על  , הפיקדונות והחייבים, מהותי ביתרות המזומנים

גידול ברכוש הקבוע ובהיקף ההון המיוחס לבעלים של  
 .החברה

  

 מסקנות הניתוח האופקי של סעיפי הדוח על המצב הכספי
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בבנקים פיקדונות מזומנים ושווי מזומנים) הנזילים הפיננסיים הנכסים -ופיקדונות מזומנים 
  סך לעומת ₪ אלפי 710,250 של לסך המאזן לתאריך הסתכמו הקבוצה של (אחרות והשקעות

 מתזרים בעיקר נובע הגידול .₪ אלפי 74,505 של גידול ,קודמת שנה בסוף ₪ אלפי 635,745 של
  .דיבידנדים וחלוקת קבוע ברכוש להשקעות בחלקו נוצל אשר שוטפת מפעילות המזומנים

בקשר הביטוח מחברת בשיפוי מהכרה בעיקרו נבע זה בסעיף הגידול - חובה ויתרות חייבים 
 .(הבא בעמוד נוסף מידע י/ראה) אשראי בביטוח המכוסה מסופק חוב עם

הסתכם (מוחשיים בלתי ונכסים קבוע רכוש) הרכוש - מוחשיים בלתי ונכסים קבוע רכוש  
  .קודמת שנה בסוף ₪ אלפי 2,137,898 של לסך בהשוואה ₪ אלפי 2,146,418 של לסך

  היו הקבוצה השקעות .₪ אלפי 97,740 של לסך הסתכמו הדוח בתקופת ברוטו ההשקעות
 .גת וקרית יוקנעם ,שדרות במפעלים בעיקר ,ייצור קווי וברכישת המפעלים בהרחבת בעיקרם

אלפי 2,501,698 של סך לעומת ₪ אלפי 2,721,619 של לסך והסתכם עלה ההון סך -עצמי הון 
 של בסך שוטפים רווחים מצבירת בעיקר נובעת העצמי בהון העלייה .קודמת שנה בסוף ₪

 .ח"ש אלפי 150,000 בסך ששולם דיבידנד מול חלקית שקוזזה ₪ אלפי 384,106

 

 

 :2015 לשנת הדירקטוריון דוח מתוך סיכום

 המתבטאת העסקית הפעילות הרחבת המשך על מצביע 2015 בדצמבר 31 ליום המאזן מבנה"
 גידול ,ההתחייבות להקטנת במקביל וזאת השוטף וברכוש הקבוע ברכוש ברוטו ההשקעות בהגדלת

 לזמן ההלוואות כל את ולפרוע קצר לזמן האשראי את לצמצם שאפשרה והתרחבות העצמי בהון
 ."הנמשכת הפיננסית האיתנות על ומעידה ,מהבנקים ארוך
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 הסברים לשינויים –ניתוח אופקי של דוחות על המצב הכספי 
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 הסברים לשינויים –ניתוח אופקי של דוחות על המצב הכספי 
 מגהמידע בדבר חוב 



 .  שמירה על שיעורי רווחיות גבוהים ויציבים מאוד•

 .בניתוח יחסי הרווחיות, פירוט בהמשך•
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 או הפסד על הרווח דוחות  -אנכי ניתוח 
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 או הפסד על הרווח דוחות  -אופקי ניתוח 



 :ניתוח תוצאות החברה בהתבסס על דוח הדירקטוריון

4,171,884 של לסך הסתכם 2015 בשנת אסם קבוצת של המכירות מחזור כ"סה - מכירות  
  במכירות הקיטון .2.0% של ירידה ,קודמת בשנה ₪ אלפי 4,256,620 של סך לעומת ₪ אלפי
  המתבטאת והנחות מבצעים מהרחבת נובע חלקה אשר בהנחות מעליה כתוצאה הינו

 החל המזון חוק של לראשונה מיישומו נובע וחלקה ,לציבור אסם מוצרי מחירי בהוזלת
  ,הגדולים הקמעונאים עם המסחריים ההסכמים שונו החוק במסגרת .2015 מינואר

 להנחות הומרו (מכירה בהוצאות שנרשמו) שירותים בגין בעבר להם ששולמו ותשלומים

 .נטו המכירות את המקטינות    

כן כמו .בהנחות מעליה ,בעיקר ,נובעת 2015 בשנת הגולמי ברווח הירידה - גולמי רווח  
 מחירי התייקרות בגלל והן מטבע שערי בגלל הן) מיובאת קנויה תוצרת מחירי התייקרות

 .הגולמי הרווח על הם אף השפיעו מינימום בשכר ועליה (קפה כמו ג"ח

מירידה ,נובעת והפצה שיווק המכירה בהוצאות הירידה - והפצה שיווק מכירה הוצאות  
  בעקבותיו אשר 2015 מינואר החל המזון חוק של יישומו מהתחלת וכן הפרסום בהוצאות

 .נטו במכירות הנכללים ומבצעים הנחות הגדלת לטובת והשיווק המכירה הוצאות ירדו
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 או הפסד על הרווח דוחות  -אופקי ניתוח 



 (:המשך)ניתוח תוצאות החברה בהתבסס על דוח הדירקטוריון 

לסך הסתכם 2015 בשנת הקבוצה של אחרות הוצאות לפני התפעולי הרווח - תפעולי רווח  
 ירידה ,אשתקד המקבילה בתקופה ₪ אלפי 542,341 של לסך בהשוואה ₪ אלפי 536,016 של
  בהוצאות הצמצום למרות הגולמי ברווח מהירידה נובעת התפעולי ברווח הירידה .1.2% של

  אינם המזון חוק של לראשונה מיישומו הנובעים המיונים .ההנהלה ובהוצאות המכירה
 .התפעולי הרווח על משפיעים

מירידה ,נובעת והפצה שיווק המכירה בהוצאות הירידה - והפצה שיווק מכירה הוצאות  
  בעקבותיו אשר 2015 מינואר החל המזון חוק של יישומו מהתחלת וכן הפרסום בהוצאות

 .נטו במכירות הנכללים ומבצעים הנחות הגדלת לטובת והשיווק המכירה הוצאות ירדו

לעומת ₪ אלפי 8,324 של לסך הסתכמו 2015 בשנת נטו אחרות הוצאות - אחרות הוצאות 
  הוצאות בעיקר כללו השנה האחרות ההוצאות .אשתקד המקבילה בתקופה ₪ אלפי 10,772

  קודמת בשנה האחרות ההוצאות ואילו ב"בארה "”Veggie Patch פעילות בסגירת הכרוכות
  מההערכות כתוצאה הסחר במערך מהשינויים הנובעות פעמיות חד הפרשות בעיקר כללו

 .המזון חוק לקראת

2014בעיקר מכך שבשנת , נובעת 2015העלייה בהוצאות המימון בשנת  -נטו , הוצאות מימון  
נכללו הכנסות מימון בגין החזרי חוב מרשויות שנשאו ריבית והצמדה אשר הקטינו את  

 .2014הוצאות המימון של שנת 
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 או הפסד על הרווח דוחות  -אופקי ניתוח 
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 יחסי נזילות



 

 

  
 

  מצביע על יכולת חברה לעמוד בהתחייבויות השוטפות בטווח
 .הקצר

  ההנחה היא שבמקרה של קשיים פיננסיים הלחצים
הראשונים שיופעלו נגד החברה יהיו בסעיפי ההתחייבויות 

 .השוטפות

עלול להוות בעיה 1 -או גדול משמעותית מ 1 -יחס קטן מ. 

  שיפור ביחס שוטף לא מעיד בהכרח על שיפור במצב הכספי
 (.גידול במלאי כתוצאה מקיטון במחזור הפעילות: למשל)

 

34 

 =יחס שוטף  
 רכוש שוטף

 התחייבויות שוטפות

 (Current Ratio)שוטף יחס 



 

 

 
 

יותר מהיר נזילות יחס לבדוק היא זה יחס מטרת. 

להשתמש מקובל לא מאוד נזיל הוא המלאי בהן בחברות 
 .(למשל דלק חברות) זה ביחס

 

 =יחס מהיר  
 רכוש שוטף ללא מלאי

 התחייבויות שוטפות
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 (Quick Ratio)יחס מהיר 



 

 

 
 

 

 

מיידיים פיננסיים בלחצים לעמוד החברה יכולת על מצביע  
  ויכולת נזילותם לגבי ספקות שאין נכסים רק לוקחים לכן)

 .(המיידית מימושם
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 =רמת הנזילות המיידית  
 ע סחירים"ני+ מזומנים ושווי מזומנים 

 התחייבויות שוטפות

  המיידיתרמת הנזילות 



2013-2015 השנים לאורך 1-מ גדול ומהיר שוטף יחס. 

ביתרת מעליית הנובע ,2013-2015 השנים לאורך המידית הנזילות ברמת גידול  
 .מזומנים ושווי המזומנים

של המזומנים ועודפי הגבוהים הנזילות יחסי" :התאגיד עסקי תיאור ח"דו מתוך  
 וכן הקבוצה של השוטפת להתנהלותה העיקרי המימון את מהווים הקבוצה
  הנזילות רמת ,ככלל ,החברה להערכת" ."הקבוצה עסקי של ההתרחבות להמשך

 ."המזון בענף הקיים הממוצע מעל הינם הקבוצה של הפיננסית האיתנות ורמת
 

37 

 יחסי נזילות
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 יחסי מבנה הון



 

 שיעור המינוף1.

 

 

 

 

 
ככזו פיננסית התחייבות מזהים אנו - נטו פיננסיות התחייבויות  

   :הבאים האצבע כללי משני אחד באמצעות

  אינהרנטי חלק מהווה אינה אשר פיננסי אופי בעלת יתרה כל .א
  ;העסק מפעילות

   .ריבית הנושאת יתרה כל .ב

 =שיעור המינוף  
 (D)התחייבויות פיננסיות נטו 

(D + )שווי שוק החברה 
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 יחסי מבנה הון



 

 המינוף שיעור1.

 
העצמי הונה על החברה הסתמכות מידת על מצביע היחס. 

 

יחס חישוב לצורך וההון ההתחייבויות של שוק בשווי להשתמש מקובל  
 .זה

 

זר הון על ברובה נשענת שהחברה משמעו במיוחד גבוה מינוף שיעור.  
  אינם המניות שבעלי בהנחה) משבר בעת יותר להיפגע עלולה כזו חברה

 .(בחברה חזקה תמיכה יכולת בעל גוף

40 

 יחסי מבנה הון



 

 הון עצמי למאזן2.
 

 

 
 

היתרות י"עפ מחושב אשר ,לקודם בהשוואה יותר "חשבונאי" יחס  
 .המאזניות
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 סך מאזן
 =הון עצמי למאזן  

 סך הון עצמי

 יחסי מבנה הון



 

 שיעור המינוף החשבונאי3.
 

 

 
 

נחשב למדד פחות מהימן לבחינת רמת המינוף של הפירמה. 

  השימוש ביחס פיננסי זה נעשה בעיקר במקרים בהם אין נתונים
 .זמינים אודות שווי השוק של החברה

 

 מנוף פיננסי4.
 

 

שיעור המינוף   
 =החשבונאי       

 (D)התחייבויות פיננסיות נטו 

(D + )של ההון העצמי. ס.י 
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 =מנוף פיננסי  
 (D)התחייבויות פיננסיות נטו 

 הון עצמי

 יחסי מבנה הון
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 יחסי מבנה הון



 ,(פיננסית שמרנות) ויציב סולידי פיננסי מבנה לחברה•
 ,המאזן מסך 65% -כ המהווה ,גבוה עצמי בהון המתבטא

  התחייבויות על פיננסים נכסים עודף) שלילי נטו פיננסי וחוב
 .(פיננסיות

 

  החברה שביצעה הדיבידנדים וחלוקת ההוניות ההשקעות•
  מומנו פעילויות וברכישת קבוע ברכוש האחרונות בשנים
 .שוטפת מפעילות המזומנים מתזרימי בעיקר

 

 ביתרת מגידול בעיקרו נובע ההון מבני ביחסי השיפור•
 .הפיננסי החוב והקטנת מזומנים ושווי המזומנים
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 יחסי מבנה הון
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 יחסי רווחיות



 נקי רווח שיעור1.

 

 

 
  

במכירה שנתקבל שקל מכל לחברה נשאר מה מראה. 

יותר נמוך יחס) פועלת החברה בו הסיכון לרמת אינדיקציה מהווה  
 .(ברווחים התנודות של יותר רב לסיכון החברה את חושף

רמת על מעידות שלא פעמיות חד הוצאות הנקי מהרווח המנטרלים יש  
 .(מיוחדים הון הפסדי או רווחי :כגון) פועלת החברה בו הסיכון

של נגזרת הוא שהמס כיוון המס הכנסות/הוצאות גם לנטרל יש לעתים  
 .הסיכון רמת על משפיע אינו ולכן הרווח
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 =שיעור רווח נקי    
 רווח נקי

 מכירות שנתיות

 יחסי רווחיות



 

 שיעור רווח תפעולי2.
 

 

 

 
 

מראה את הרווחיות התפעולית של החברה. 

 כי בטווח הארוך שיעור הרווח התפעולי של  לעתים להניח מקובל
 .החברות הפועלות באותו ענף יהיה דומה

 =שיעור רווח תפעולי  
 רווח תפעולי

 מכירות שנתיות
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 יחסי רווחיות



 

 EBITDA -שיעור ה3.
 

 

 

 
 

•EBITDA – Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and 
Amortization. תפעולי רווח של סיכום ידי על כלל בדרך מחושב  

 .ופחת

  מצב תמונת ולקבל EBITDA -ה רווחי דרך חברות שתי להשוות נוח•
  זאת .זה נתון בזכות שלהן העסקים ליבת על יותר "תפעולית"

 .הפחת מגובה מושפעים אשר ,אחרים רווחיות יחסי לעומת

  והוצאות הכנסות גם ,EBITDA-ה תחשיב לצורך המנטרלים יש•
 .פעמי חד אופי בעלות

 

 =  EBITDA -שיעור ה
EBITDA 

 מכירות שנתיות
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 יחסי רווחיות
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 יחסי רווחיות



 

 (ROE)תשואה על ההון 4.
 

 

 
 

 

 

 

ROE - Return On Equity. 

מודד את התשואה של המשקיע על הון החברה  . 
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 של ההון העצמי. ס.וי. פ.ממוצע י
 =התשואה על ההון  

 רווח נקי

 יחסי רווחיות



 
 המשך - (ROE) ההון על תשואה 4.

 

ה אם :לדוגמא- ROE יצרה החברה כי משמעותו - 12% הינו החברה של  
 .בחברה השקיעו שהבעלים שקל כל על אגורות 12 של רווח

 

הוןב שהגידול מניחים שאנו היא .ס.וי .פ.י ממוצע שלוקחים לכך הסיבה  
 .השנה במהלך שווה באופן התפלג

 

למשל) הונית מעסקה נובע עצמי הון של .ס.לי .פ.י בין מהפרש חלק אם  
  בין קשר שאין היות מההון ההנפקה תמורת את לנטרל יש (מניות הנפקת
 .שנעשתה (ההנפקה) ההשקעה לבין שהושג הרווח
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 יחסי רווחיות



 

 המשך – (ROE) ההון על תשואה 4.
 
בהשקעות להשיג שניתן לתשואה יחסית למשקיע התשואה את בוחן  

 .זמן לאורך המסתמנת מגמה לבדוק וכן ,דומה סיכון רמת בעלות

 

ה מדד חשיבות- ROE מצב /דומות לחברות להשוואה בהקשר הינה 
  .בעבר החברה

 

ה תחשיב את לבצע כדאי-ROE הבעלים הון על בהתבסס רק לא  
  מנתוני הנגזר השוק לשווי בהתייחס גם אלא ,החברה בספרי

   .הבורסה

 

המיוחס ולהון לרווח ביחס הן התחשיב את לבצע ניתן ,כן כמו 
 .המאוחד הדוח בכלל ולהון לרווח ביחס והן החברה של לבעלים
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 יחסי רווחיות



 (ROA)תשואה על נכסים 5.
 

 

 

 
  

ROA – Return On Assets 

במלים אחרות. מודד את שיעור הרווחיות על סך ההון המושקע בחברה  ,
 .התשואה שהשיגה הפירמה ביחס למשאביה

יחס גבוה מצביע על יעילות תפעול גבוהה יותר. 

  כאשר לחברה אין התחייבויותROE = ROA  . 

 כאשר יש לחברה התחייבויותROE > ROA (בהנחה שהיחס חיובי.) 
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 =תשואה על הנכסים  
 רווח תפעולי

 של סך המאזן. ס.וי. פ.ממוצע י

 יחסי רווחיות



 (ROE - ROA)תשואת המינוף הפיננסי . 6
 

ההפרש שבין התשואה שהחברה השיגה על ההון הזר לבין הריבית  
 .  ששולמה בגין ההון הזר

    
  

 ולכן הון   , 500והתחייבויות של  1,000סך הנכסים של חברה הוא : דוגמא
 .  500עצמי הוא 

 :ה"רוח "דו
               200רווח תפעולי       
 ?ROE-מה יהיה ה  (  50)הוצאות מימון  
     150רווח נקי             
 ?  ROA-מה יהיה ה     
          

  
 תשואת מנוף פיננסי      
      
        

   

54 

ככל שנרצה לבצע את   –דוגמא זו מתעלמת מקיומם של הוצאות מס * 
 ROE-נצטרך לבצע את תחשיב ה, התחשיב בצורה מעט יותר מדויקת

 .בהתבסס על רווח נקי לפני מס

 יחסי רווחיות
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 יחסי רווחיות



 

ROE- השקעה אלטרנטיבות ומול בענף נוספות חברות מול לבחון יש. 

ROA- החברה בנכסי בשימוש ועקבית גבוהה יעילות. 

לריווחי 7%-כ תרמה הזר ההון שהניב התשואה -הפיננסי המינוף תשואת  
 .המשקיעים

 

 ובהן שונות התאמות בביצוע הצורך את לשקול יש ,הפיננסי המינוף תשואת יחס חישוב בעת *
  לב לשים יש ,כן כמו .החברה להתחייבויות קשורות שאינן מימון בהכנסות הקשורות התאמות

  אשר התפעולי לרווח ולהשוותו ההון על התשואה מסעיף המס השפעת את לנטרל מנת על כי
 .מס לפני ברווח שימוש תוך ההון על התשואה תחשיב את לבצע יש ,מס לפני הינו
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 יחסי רווחיות



 (PE)מכפיל רווח . 7
 

 

 

 
 

PE  - Price / Earnings 

  כלי בסיסי ופופולארי לבדיקה ראשונית של כדאיות הקניה של
 .החברה

 

 =מכפיל רווח  
 (P)מחיר המניה בבורסה 

 (E)רווח למניה 
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 יחסי רווחיות



 =    מכפיל רווח נקי
 שווי חברה

 רווח נקי

 -זהו המכפיל המפורסם ביותר 
 P/E -מכפיל ה

58 

 יחסי רווחיות



19.23 תוך ,הנוכחית ברמה יישאר והרווח במידה - הרווח מכפיל 
 .31.12.15 -ל נכון ההשקעה תוחזר שנים

ענפי ממוצע מול לבחון יש. 

בעתיד יותר גבוה לרווח המשקיעים ציפיית על מלמד גבוה מכפיל  
 .לעלות אמור המניה מחיר ולכן

(המניה מחיר) בבורסה לעונתיות מאוד מוטה. 

 59 

 יחסי רווחיות



 3,000= רווח צפוי 

 'א

 10,000 השקעה

 10,000 הון עצמי

 0 (ריבית 20%)הלוואות 

 3,000 רווח לפני ריבית

 0 הוצאות ריבית

 3,000 רווח לפני מס

 750 (25%)הוצאות מס 

 2,250 רווח נקי

 23% תשואה להון

 0% מנוף פיננסי

60 

 'ב

10,000 

8,000 

2,000 

3,000 

400 

2,600 

650 

1,950 

24% 

25% 

 'ד

10,000 

4,000 

6,000 

3,000 

1,200 

1,800 

450 

1,350 

34% 

150% 

 'ה

10,000 

2,000 

8,000 

3,000 

1,600 

1,400 

350 

1,050 

53% 

400% 

 'ו

10,000 

500 

9,500 

3,000 

1,900 

1,100 

275 

825 

165% 

1900% 

 'ג

10,000 

6,000 

4,000 

3,000 

800 

2,200 

550 

1,650 

28% 

67% 

 יחסי רווחיות
 :דוגמא

 סיכון מול סיכוי -טבלה להדגמת עקרון המינוף הפיננסי 



 1,000= רווח צפוי 

 'א

 10,000 השקעה

 10,000 הון עצמי

 - (ריבית 20%)הלוואות 

 1,000 רווח לפני ריבית

 - הוצאות ריבית

 1,000 רווח לפני מס

 250 (25%)הוצאות מס 

 750 רווח נקי

 8% תשואה להון

 0% מנוף פיננסי
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 'ב

10,000 

8,000 

2,000 

1,000 

400 

600 

150 

450 

6% 

25% 

 'ג

10,000 

6,000 

4,000 

1,000 

800 

200 

50 

150 

3% 

67% 

 'ד

10,000 

4,000 

6,000 

1,000 

1,200 

(200)  

- 

(200)  

(5%)  

150% 

 'ה

10,000 

2,000 

8,000 

1,000 

1,600 

(600)  

- 

(600)  

(30%)  

400% 

 'ו

10,000 

500 

9,500 

1,000 

1,900 

(900)  

- 

(900)  

(180%)  

1900% 

 יחסי רווחיות
 :המשך דוגמא

 סיכון מול סיכוי -טבלה להדגמת עקרון המינוף הפיננסי 
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 יחסי היעילות התפעולית



 

 

 (DSO)ימי לקוחות 1.
 

 
 

 
 

Days Sales Outstanding - DSO 
 מספר הימים שעל החברה להמתין בממוצע עד שהיא גובה את

 .הכספים המגיעים לה מהלקוחות
 ההנחה הבסיסית היא שמדיניות האשראי היא אחידה למרבית

 .הלקוחות והמכירות מתפלגות בממוצע באופן דומה על פני השנה
מ"במכירות בארץ יש לקחת את הלקוחות בנטרול מע. 
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 (מ"שיעור המע+  1) xמכירות שנתיות 
 =ימי לקוחות  

 ימים  x 365של לקוחות . ס.וי. פ.ממוצע י

 יחסי היעילות התפעולית



 חישוב ימי לקוחותאופן : דוגמא
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10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

8/08 9/08 10/08 11/08 12/08 1/09 2/09 3/09 4/09 5/09 6/09 7/09 8/09 9/09 10/09 11/09 12/09 1/10 2/10 3/10

 20= יתרת לקוחות  20= יתרת לקוחות 

 120=  2009 -כ מכירות ב"סה

   2009ימי לקוחות בשנת 
= 

 (20+20)/2/120*360=60 

 .מ"אין מע. ימים 60אשראי של בתנאי ח "ש 10 -חברה מוכרת כל חודש ב: הנחות

 יחסי היעילות התפעולית



] 

 (DOH)ימי המלאי . 2
 

 
 

 

DOH – Days of Inventory on Hand 

  מספר הימים שעל החברה להמתין בממוצע עד שהיא מוכרת את
 .המלאי שברשותה
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 עלות המכר
 ימים x 365של מלאי . ס.וי. פ.ממוצע י =ימי המלאי  

 יחסי היעילות התפעולית



 (DPO)ימי הספקים . 3
 

 

 
 

 
DPO – Days Payable Outstanding 
 מספר הימים שהחברה ממתינה בממוצע עד שהיא פורעת את

 .ההתחייבויות לספקים
מ"יש לקחת את יתרת הספקים בנטרול מע. 
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 (מ"שיעור המע+  1)  xקניות 
 =ימי הספקים  

 ימים x 365של ספקים . ס.וי. פ.ממוצע י

 יחסי היעילות התפעולית



  DPO-( DOH + DOS)מעגל מחזור ימי מזומנים . 4
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מועד 

רכישת  

 מלאי 

מועד מכירה 

 באשראי  

מועד גביית  

 חוב

 מלקוח

  -ימי לקוחות 

DOS 

  -ימי מלאי 

DOH 

 DPO -ימי ספקים 

מועד 

תשלום 

 לספק

 

 יחסי היעילות התפעולית



 

 יחס כיסוי הריבית5.
 

 
 

 
 

 בוחן יכולת לכסות את הוצאות הריבית וההצמדה מהפעילות

אם לא . חשוב לחברות שעברו תכנית הבראה. העסקית השוטפת

מסוגלות לכסות את הוצאות המימון הרי שמצבן קשה ועליהן  

לפרוס אחרים ולהוזיל את , לגרום למחיקת חובות נוספים

 .הריבית
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 הוצאות המימון
 =יחס כיסוי הריבית  

 תפעולי רווח 

 יחסי היעילות התפעולית



 

 

 FFO -חוב פיננסי נטו ל6.
 

 

 

 
 

FFO – Funds From Operations 
  היחס מצביע על מידת הזמינות של תזרימי המזומנים של

 .החברה לפירעון התחייבויותיה הפיננסיות
 עושות שימוש רב ביחס  (  'מדרוג'ו' מעלות')חברות דירוג אשראי

 .זה לצורך בחינת סיכון האשראי של החברה
 

 

 

 =  FFO -חוב פיננסי נטו ל
 התחייבויות פיננסיות נטו

FFO 
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 יחסי היעילות התפעולית



 

 

.7FFO להוצאות מימון 
 

 

 

 
 

FFO – Funds From Operations 

  היחס מצביע על מידת אפשרות כיסוי הוצאות המימון של
 .החברה בעזרת התזרים הפנוי

 עושות שימוש רב ביחס  (  'מדרוג'ו' מעלות')חברות דירוג אשראי
 .זה לצורך בחינת סיכון האשראי של החברה

FFO   להוצאות מימון= 
FFO 

 הוצאות מימון
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 יחסי היעילות התפעולית



 

 

 יחס כיסוי חוב8.
 

 

 

 
 

EBITDA – Earnings Before Interest, Tax, Depreciation 
and Amortization (  מקובל לחשב על ידי חיבור של רווח

 (.תפעולי ופחת
יחס זה דומה ליחס חוב פיננסי נטו ל- FFO  . 

71 

 =יחס כיסוי חוב  
 התחייבויות פיננסיות נטו

EBITDA 

 יחסי היעילות התפעולית
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מאחר והפער בין מלאי הפתיחה למלאי הסגירה איננו נובע רק  , בקשר עם יחס ימי הספקים* 
אזי לא ניתן לבצע את התחשיב ', וכוהפעלת מפעל , אלא גם מעלויות שכר, מקניות מספקים
עדיין קיימת חשיבות לבחינת היחס בין יתרת הספקים לעלות  , יחד עם זאת. כפי שהוצג לעיל

 . המכר לאורך השנים והאם חלו שינויים מהותיים ביחס זה

 יחסי היעילות התפעולית



  הכספים את גובה שהיא עד יום 53 - כ ממתינה החברה•
 מלקוחותיה

  המלאי את מוכרת שהיא עד יום 59 -כ ממתינה החברה•
 שברשותה

 .התחייבויותיה  את פורעת שהיא עד יום 91-כ ממתינה החברה•

  המזומנים תזרים י"ע הממומן שלילי מזומן ימי מחזור מעגל•
   .קצר לזמן ואשראי החברה של

 הוצאות סעיפי כוללת ,המכר עלות בהם ,זה כגון במקרים•
  המלאי וימי הספקים ימי יחסי ,מלאי רכישות מלבד ,נוספים
  חשיבות קיימת עדיין ,זאת עם .שגויות למסקנות להביא עלולים
  וזיהוי המכר לעלות ביחס והמלאי הספקים יתרות היקף לבחינת
 .המכר עלותמ כאחוז ,אלו יתרות בהיקף מהותיים שינויים
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 יחסי היעילות התפעולית



תזרים המזומנים מפעילות שוטפת מתוך דוח תזרים המזומנים כפי  
 2015שהוצג בדוחות הכספיים לשנת 
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 יחסי היעילות התפעולית
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 .לצורך חישוב יחס כיסוי הריבית יתכן וכדאי לנטרל הוצאות אחרות מן הרווח התפעולי* 
ויחס כיסוי החוב חושבו ביחס  FFO-יחס החוב הפיננסי נטו ל, מאחר והחוב הפיננסי נטו שלילי** 

 .ללא החסרת הנכסים הפיננסיים מן החוב, דהיינו –למרכיב החוב בלבד 
במקרים רבים נהוג להפחיתה לצורך  , נכללת לעתים תחת פעילות המימון, הריבית ששולמה***  

לצורך  , עם זאת. במקרים רבים מוסיפים גם ריבית שהתקבלה, באופן דומה. FFO-תחשיב ה
 .בהתעלם מריביות ששולמו והתקבלו FFO-נלקח ה, להוצאות המימון בלבד FFO-חישוב יחס ה

 יחסי היעילות התפעולית



  ,גבוהים מימון להוצאות FFO ויחס ריבית כיסוי יחס•
  הוצאות את לכסות ויכולת פיננסית איתנות על המעידים

 .השוטפת הפעילות תוצאות על בהתבסס המימון

  אם אף כי מצביעים FFO-ל פיננסי חוב ויחס חוב כיסוי יחס•
  החברה שתמשיך ככל ,הפיננסיים הנכסים מיתרות נתעלם
  הפיננסי חובה מלוא את לשלם תוכל ,דומות תוצאות להפגין

 .משנתיים פחות של תקופה בתוך

  התאמות לאחר אלו ביחסים להשתמש נוהגות הדירוג חברות•
 .לטעמן הנדרשות כלכליות
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 יחסי היעילות התפעולית
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 אחד ממדדי ההישרדות הנפוצים  זהו 

 (.1968פותח בשנת )ובאירופה ב "בארה       

 יחסים פיננסים מרכזייםמבוסס על חמישה המדד. 

 סיכון  מצויה ברמת המדד מאפשר לחזות מראש האם החברה 

 .ועלולה להיקלע לקשיים בשנים הקרובותגבוהה       

לכל אחד מחמשת היחסים ניתן משקל בהתאם לתרומתו היחסית ליציבות החברה  .

מדדי אלטמן המותאמים  ' מדד זה התפתח עם השנים וכיום ישנם מס

 .נסיבות שונים/לענפים

אשר בחנו את יעילות המדד ואת הצורך  , נערכו מחקרי המשך רבים, לאורך השנים

 .כמו גם התאמות לאזורים וענפים ספציפיים, בשינוי הפרמטרים

 

 

Prof. Edward I. Altman  

(b. 1941) 

New York University 

Stern School of 

Business 

 מדד אלטמן
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 מדד אלטמן
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 (:חברות ציבוריות תעשייתיות)למודל הבסיסי הנוסחה 

 

Z = 1.2A1 + 1.4A2 + 3.3A3 + 0.6A4 + 1.0A5 

 

 

  ב"בארה         

  

  Z 1.8 -מקטן     סיכויי הישרדות לא טובים  

  

  Z 1.8-2.99בין     האפורהחברה בתחום   

  

   Z  2.99 -מגדול      החברה יציבה ובריאה

 

 מדד אלטמן
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 :מדד אלטמן לחברות פרטיות

1968 משנת שלו המקורי המודל  התאמת את אלטמן בחן 1983 בשנת  

 .אלו בחברות רגל פשיטת לחיזוי שונים מקדמים וקבע פרטיות לחברות

 ,זו נוסחה במסגרת נמדד אשר העצמי ההון ,פרטיות בחברות ומדובר מאחר

 .השוק שווי פי על ולא בספרים השווי פי על נמדד

  

 

 

 

 

 

 

 מדד אלטמן
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 :מדד אלטמן לחברות פרטיות

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  איתנות על מצביע הדבר ,יותר גבוהות במסגרתו הנבדקים הפיננסים והיחסים ההישרדות מדד שתוצאות ככל
 .לבחינת חברות ציבוריות בישראל אינגברהמדד שימש את *  .יותר גבוהה פיננסית

 מדד אלטמן
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 2015חברת אסם  -דוגמה למדד אלטמן 

 

 מדד אלטמן
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מכלול עבור בלבד ראשוני למבחן ככלי לשמש יכולה אלטמן משוואת  
 .שלה הפירעון כושר ובחינת חברה של הפיננסי מצבה עם בקשר משתמשים

 

אשר פרטי משקיע עבור מהיר בדיקה ככלי בו שימוש מאפשרת המודל פשטות  
   .אנליזה מחלקת ברשותו אין

 

ראשונית כאינדיקציה אלא ,בלעדי החלטה ככלי במודל להשתמש מומלץ לא  
 .בלבד

 

 

 

 

 

 סיכום -אלטמן מדד 
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=Rהכנסות 

=Pמחיר 

=Q כמות יחידות 
 

= VCעלות משתנה ליחידה 

=TFCכ עלויות קבועות "סה 

TVC=כ עלויות משתנות    "סה 

 

R=P*Q 

TC=  (קבועות ומשתנות)כ עלויות "סה =TFC+TVC  

= (P-VC)*Qתרומה =C שיעור התרומה= C/R 

 Break Even Point (BEP) -מדידת סיכון תפעולי 
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 - Break Even Pointמדידת  

 (TC)לצורך כיסוי סך העלויות ( R)רמת ההכנסה הנדרשת 

 

 

 -או

   

 

 

              הכנסות= עלויות קבועות /שיעור תרומה

 

TC-R=EBIT = 0 

R = TFC/Contribution Rate 

 Break Even Point (BEP) -מדידת סיכון תפעולי 
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 :דוגמה

 

 $ 10  -מחיר מכירה ליחידה 

 $ 6  -עלות משתנה ליחידה 

 $ 4         -תרומה ליחידה   

 

 $ 60,000  -עלויות קבועות 

 

 :נדרש

 BEP-מצא את ה

 

 Break Even Point (BEP) -מדידת סיכון תפעולי 
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 :פתרון דוגמה

 

                            :במונחי יחידות BEPמציאת 

 עלויות קבועות             

 'שיעור תרומה ליח     60,000/4= '  יח 15,000     

 

 :במונחים כספיים BRPמציאת  

 

 עלויות קבועות                     60,000/40%= $  150,000    

 (מחיר -עלות משתנה /)מחיר            

 

 Break Even Point (BEP) -מדידת סיכון תפעולי 



$ 

Q 

 

FC 

 
TC 

 
Q*P 

 
TVC 
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 Break Even Point (BEP) -תרשים 



89 

 .המנוף התפעולי מחושב על ידי חלוקת התרומה ברווח והתפעולי*

 

בכמה אחוז ישתנה הרווח התפעולי כתוצאה  "המנוף התפעולי עונה על השאלה *
 ".של אחוז במחזור המכירותקיטון /מגידול

 

 .מניח כי שיעור התרומה מהמכירות נשאר קבוע, המנוף התפעולי*

 

 

 

   

 מנוף תפעולי -מדידת סיכון תפעולי 
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 :להלן נתונים לגבי שתי החברות אלף ובית 

 .ליחידה₪  110יחידות במחיר  15,000נמכרו 

 .₪ 95' ולחברה ב₪  60 –' עלות משתנה ליחידה של חברה א

 .₪ 45,000 –' ולחברה ב₪  570,000 –' עלות קבועה חברה א

 

 ? מהי נקודת האיזון ומהו המנוף התפעולי, מהו הרווח התפעולי של כל חברה

 תפעולימנוף , תפעוליסיכון מדידת 
 נוספתדוגמה   Break Even Point (BEP)-ו



 !תודה על ההקשבה
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