
 שלנו, מבלי להטריח את הרו"ח. לעסקבסיסי אבחון פיננסי כיצד נבצע 

 

לכן בכדי ללמוד אם  ,(אלא אם כן הוא עמותה או חברה ממשלתית) מטרת כל עסק היא להרוויח,

   הוא ממלא את יעודו, יש לבחון את ביצועיו הפיננסיים.

 התהליך נקרא אבחון פיננסי.

 של העסק. MRI ו CT, סקירת ום רנטגן או נכון יותרציללהאבחון הפיננסי ניתן לדמות את 

העולים נתונים הכספיים ל מצד אחד, המודל העסקי של העסק השוואתהאבחון נעשה על ידי 

  .שניהצד ה, מקורות שוניםממדוחות פיננסיים מבחר מ

לכל מסמך ולכל מקור יתרונות וחסרונות משלו, אך ש התרשםתוכלו לכבר ברשימת הדוחות 

  שלו.המהווה תמונה תלת מימדית  מעלות לעסק 360אבחון  ניתן לייצריחדיו  מכולם

 

 דבר ראשון נארגן את המסמכים הפיננסיים הנדרשים )הרשימה מתייחסת לחברה בע"מ(:

  דוחות מבוקרים )מאזן מבוקר( מהשנים האחרונות.  ניתן לצפות לדוחות מבוקרים החל

למעלה משנה לאחר סיום השנה מצביע על העוקבת. העדר דוחות כאלו מיוני של השנה 

 בעיית התנהלות בין העסק לרואה החשבון שלו.  בדו"ח המבוקר יש את הדוחות הבאים:

o .דו"ח מאזן 

o .דו"ח רווח והפסד 

o .דו"ח שינויים בהון החברה 

o  מזומניםהתזרים דו"ח על. 

  בוחן את  מבטאים בוחן כמו ב"מקרה בוחן" ולא בוחן כמו "השופט –מאזן בוחן )שימו לב

. מאזן הבוחן הינו פירוט של כל התנועות של העסק בתקופת זמן מוגדרת, כפי (העדויות"

שהוקלדו במערכת הנהלת החשבונות של העסק והממוינות ומוצגות לפי סוג ושם 

 יש לדרוש מאזן בוחן עדכני לחודש הפעילות המדווח האחרון.  החשבון.

 דו"ח  דוח הכנסות יומי/חודשי מהקופה הרושמת של( העסקZ במידה ויש קופה. יש )

 לדרוש דו"ח כנ"ל לשלושת החודשים האחרונים.

 ( כלמחשבונות הבנק )חשבונות הבנק של העסק. 

o מיפוי מסגרות האשראי, ההלוואות והנכסים של החברה  –ח יתרות/אובליגו "דו

 בבנק המסויים.

o  חודשים האחרוניםשלושת התנועות בנק בדו"ח. 

o הלוואות )פרטי ההלוואות( שנלקחו מחשבון הבנק. דו"ח סילוקין של ה  

  של העסק. בכרטיסי האשראי ופרטי הלוואות ( רשימת ההוצאות)תנועות דו"ח 

  מהמקורות החוץ בנקאיים.  )לוחות סילוקין( פרטי ההלוואות 

 דוחות פעילות מול מוסדות המדינה: 



o  דו"ח תשלומי מע"מESNA – ח רווח דו"ח תשלומי המע"מ מהווה למעשה דו

 והפסד על כל התנועות הנושאות מע"מ.

o  עלויות העסקת העובדים )שאינן נושאות מע"מ(  – 102 –דו"ח משכורות עובדים

 משלימות את האינפורמציה על פעילות העסק.

 

 

 אז מה נוכל ללמוד מהמסמכים הנ"ל?

 דוחות פיננסיים

 דוחות מבוקרים 

o  ושיםמקורות ושימניתן להתייחס למאזן גם כאל  –מאזן 

  נכסים = הון זר + הון או  נכסים = התחייבויות + הון בעליםנוסחת המאזן

   .עצמי

  המשמשים  הנכסיםכל מבחינת  ברגע נתוןהמאזן מציג את מצב העסק

מהון  םוחלק מההון העצמי םחלקבו הם מומנו )אופן הובאותו הרגע, אותו 

על מקורות מדובר הרי ש, מקורות ושימושיםאם נתייחס למאזן כאל  .(זר

 השימושיםשימוש בהם בידי העסק. אופן ההמימון )הון זר והון עצמי( ול

, כשהם מומנו או על ידי הון עצמי של החברה, שהעסק רכש הנכסיםהם 

 או על ידי הון זר שהחברה לוותה מגופים חיצוניים כגון בנקים או קרנות.

 ב"נכסים" סעיפים שמעניינים אותנו במיוחד: 

 גדול יותר, בעייה גדולה יותר( –ל אצבע ערך המלאי )ככל 

 ותנאי האשראי ללקוח( ערך חוב הלקוחות )מעיד על טיב הגבייה 

 האם הבעלים חולב את העסק(? האם יש חוב בעלים לחברה( 

  מה  עד כמה הם מסייעים לריווחיות העסק? –נכסים קבועים

 האלטרנטיבה?

 :"סעיפים שמעניינים אותנו במיוחד ב"התחייבויות 

 למימון ספקים לחוב משמש העד כמה  –ספקים ייבויות להתח

 הפעילות.

  טווח קצר ולטווח הארוך.ל –התחייבויות למוסדות מימון 

  האם הבעלים נדרש לממן את  -האם יש לעסק חוב לבעלים

כלומר, האם הבעלים נאלץ היה להזרים כסף לחברה  העסק?

ממקורות עצמיים )מחסכונות אישיים, או מהלוואה שלקח 

 מהחשבון הפרטי שלו(. 

 :"סעיפים שמעניינים אותנו ב"הון בעלים 

 בהון  )ן מפעילות העבר של העסקאו גרעו רווח עודפים )ייתרת– 

 האם העסק מרוויח או מפסיד לאורך זמן?



o תקופה מוגדרתעל פני  סך ההוצאותפחות  סך ההכנסות רווח והפסד. 

 ?מה היו הכנסות העסק בתקופת הדו"ח 

 עלות המכר(?  עלויות המכר הן העלויות  המכירה מה היו עלויות(

 קטנותאו  גדלותכלומר, הן המשתנות הקשורות באופן ישר למכירות. 

 רכישתלדוגמא, עלות  המכירות.של לגידול או לקיטון  באופן ישר

חומרי הגלם מהם מורכב המוצר שנמכר, ו/או , ו ללקוחותשנמכר יםמוצרה

תן לשייך אותם באופן ישיר להיקף הייצור והאריזה במידה וני עלותו

  המכירות.

  רווח גולמיהפער בין המכירות לעלות המכירות נקרא.     

  שהן לכסות את שאר הוצאות העסקלהספיק הרווח הגולמי אמור ,

הוצאות הנהלה  -תתי סעיפים מחולקות לה) ההוצאות הקבועות

 .(וכלליות, ולהוצאות מימון

 סך  גולמי( מתקבל על ידי חלוקתשיעור הרווח הגולמי )% הרווח ה

משיעור הרווח הגולמי אנחנו  .מכירותהסך ב הרווח הגולמי

 ההמחרה של העסק.  שיטתמקבלים תמונה על 

  העלויות הקבועות המכונות גם עלויות הנהלה וכלליות )הנהו"כ( הן

הוצאות קבועות )לדוגמא שכירות, ארנונה, שכר, פרסום, ביטוח ועוד( 

היקף המכירות בזמן הקצר(.  אלו ההוצאות שבעל שאינן מושפעות מ

 את סכומם עוד לפני שהתחיל החודש.לצפות העסק יודע 

  מהרווח הגולמי מפחיתים את ההוצאות הקבועות ומקבלים את הרווח

שיעור הרווח התפעולי )% הרווח התפעולי( מתקבל על ידי   תפעולי.

 .המכירותבסך  הרווח התפעוליחלוקת סך 

 ולי מפחיתים את עלויות המימון בכדי לקבל רווח נקי לפני מהרווח התפע

( מתקבל על ידי נקי לפני מס)% הרווח ה הנקי לפני מסשיעור הרווח  מס.

 .המכירותבסך  הנקי לפני מסהרווח חלוקת סך 

  הנקי לפני מהרווח הנקי לפני מס מפחיתים את מס ההכנסה על הרווח

מס )% הרווח  אחריהרווח הנקי שיעור בכדי לקבל רווח נקי אחרי מס. מס 

בסך  מס אחריהרווח הנקי ( מתקבל על ידי חלוקת סך אחרי מסהנקי 

  .המכירות

 בסעיף הרווח הנקי אחרי מס מצורף לחשבון הרווח המצטבר )עודפים( ש

שימו לב שהחזרי ההלוואות הקיימות של העסק   .במאזןהון בעלים 

 .)החזרי הקרן( משולמים מהרווח הנקי אחרי מס

  מבטאים בוחן כמו ב"מקרה בוחן" ולא בוחן כמו "השופט בוחן את  –מאזן בוחן )שימו לב

העדויות". רבים מאד מתבלבלים בכך משום שאין ניקוד. המושג עצמו מתוגם מאנגלית, 

Trial Balance)הינו פירוט של כל התנועות של העסק בתקופת זמן  .  מאזן הבוחן

הלת החשבונות של העסק והממוינות ומוצגות לפי מוגדרת, כפי שהוקלדו במערכת הנ

כמו   השימוש העיקרי בדו"ח זה הוא קבלת דו"ח רווח והפסד עדכני.  סוג ושם החשבון.

 ואת צבר ההזמנות, את גיול חוב הלקוחות גיול חוב הספקיםאת כן ניתן לגזור ממנו 

 העתידיות.

o  כל חוב לקוח כנ"ל(דוחות גיול לקוחות )כמה חייבים הלקוחות, ומה גילו של. 



o )דוחות גיול ספקים )כמה חייבים לספקים, ומה גילו של כל חוב כנ"ל. 

o ( במידה בהעדר נתונים אלו )לשחזר אותם  ניתןוהם לא הוקלדו במערכת

  אקסל שבהם מתנהל המעקב אחרי חובות אלו.גליונות ממסמכים חיצוניים כגון 

 דו"ח  דוח הכנסות יומי/חודשי מהקופה הרושמת של העסק(Z)  .דו"חותבמידה ויש קופה 

יומיים וחודשיים לשלושת החודשים האחרונים מלמדים  לשלושת החודשים האחרונים.

על התנהלות המכירות ברמה היומית. כמו כן ניתן להשוות את הנתונים למכירות 

 החודשיות מדו"ח הרווח וההפסד.

 )כל חשבונות הבנק של העסק( חשבונות הבנק

 מסגרות האשראי, ההלוואות והנכסים של החברה בבנק  יפוימ – ליגודוח יתרות/אוב

 בניגוד למאזן המבוקר, האינפורמציה מדו"ח זה עדכנית ליום הפקת הדו"ח.  המסויים.

 ניתן ללמוד מהם על פעילות העסק, על תשלומים  – תנועות בנק בחודשים האחרונים

וש במסגרות, וכן על חריגות גידול ו/או קיטון בשימ –החוזרים על עצמם ועל מגמות 

עוד ניתן ללמוד מהם על פעילות מימון חריגה המתבטאת בהרבה   מהמסגרת, אם היו.

דו"ח במידה מסויימת ניתן לראות ב מאד הפקדות של צ'קים דחויים ובתכיפות גבוהה.

  .כדו"ח רווח והפסד על בסיס מזומן כמאיןתנועות הבנק 

 וצאות ששולמו באמצעות כרטיס האשראי. ההרשימת  – תנועות בכרטיסי האשראי 

חיוב " –למעשה מדובר בפירוט התנועות שבחשבון הבנק מופיעים בשורה אחת בלבד 

 כרטיס אשראי".

  מכל אלו מהבנקים, מכרטיסי האשראי ומהמקורות החוץ בנקאיים.  –פרטי ההלוואות 

ולאתר את  החודשי, מי ההחזרניתן לסכם את סך יתרת ההלוואות של העסק, את תשלו

 שמסכנות את שלום העסק.היקרות והבלתי יעילות ההלוואות 

 מדינההמוסדות פעילות מול דוחות 

  תשלומי מע"מ דו"חESNA –  דו"ח תשלומי המע"מ מהווה למעשה דוח רווח והפסד על

 דו"ח זה משמש לאימות הנתונים מדו"ח הרווח וההפסד.   כל התנועות הנושאות מע"מ.

 עלויות העסקת העובדים )שאינן נושאות מע"מ(  – 102 –דים דו"ח משכורות עוב

דו"ח זה משמש לאימות הנתונים מדו"ח   משלימות את האינפורמציה על פעילות העסק.

 הרווח וההפסד.

 

 

 בסיוע המסמכים הנ"ל ניגשים לביצוע האבחון:

 החשיבות של כל אחד מהדוחות הנ"ל הוסברה.  אבל ניתן להפיק מהם הרבה יותר.

)כן, צריך להקליד באקסל( שנה לצד שנה לצד שנה מציגים מכל השנים  ניםהמאזדוחות  את

 ובכך ניתן לזהות את השינויים מתקופה לתקופה וכן לזהות מגמות בשינויים אלו.

דוחות ההתמונה המתקבלת בהצגת הרווח וההפסד מציגים שנה לצד שנה.  דוחות גם את 

ניתן להציג את על התפתחות העסק משנה לשנה. מלמדת מאלפת ואחד לצד השני  השנתיים

לקבלת למי, רווח תפעולי, עלויות המימון וכד'( והשינויים באחוזים משנה לשנה )מכירות, רווח ג

כשמציגים ודוחות רווח והפסד ברמה חודשית, גם רצוי לדרוש תמונת מגמות בהירה וברורה.  



ברזולוציה גבוהה יותר וגם השפעות  ישינולצד חודש ניתן לזהות גם את מגמות ה אותם חודש

 עונתיות האופייניות לעסק )חגים, חופשים, חורף קיץ וכד'(.

 של העסק. איזוןהנקודת לחשב את מדוחות הרווח וההפסד ניתן 

  בפרק זמן מוגדר. –כאשר סך ההכנסות בחברה זהה לסך ההוצאות נקודת האיזון היא 

  יומי, חודשי, שנתי או לאורך חיי העסק. –נעשה על פני תקופת זמן מוגדרת החישוב 

 נקודת האיזון תהיה נמוכה בהרבה מהייצור/מכירה בפועל.ריווחי עסק בצפוי הוא ש 

 :מחשבים את נקודת האיזון באופן הבא 

o .)מחשבים את סך ההוצאות הקבועות לתקופה המבוקשת )חודש או שנה 

o לאותה כירות( מחשבים את שיעור )%( הרווח הגולמי )רווח גולמי חלקי המ

 תקופה.

o  מחלקים את ההוצאות הקבועות ב % הרווח הגולמי.  התוצאה היא סך המכירות

הנדרשות בכדי להיות בנקודה בה סך ההכנסות זהה לסך ההוצאות. זוהי נקודת 

  האיזון התפעולי.

o  מבוקש ניתן להשתמש באותה השיטה לחשב נקודת איזון הכוללת רווח מינימאלי

פשוט מוסיפים   הנדרש להחזרי ההלוואות באותה התקופה.הסכום  קצאתוכן ה

להוצאות הקבועות גם את הסכום הנדרש להחזרי ההלוואות ואת הרווח )הכולל 

מס( המבוקש, ומחלקים ב % הרווח הגולמי.  התוצאה תהיה סך מכירות הנדרש 

לכסות את ההוצאות הקבועות, את החזרי ההלוואה ולספק את הרווח )לפני מס( 

  קש.המבו

.  חשוב יחסים פיננסיים המאירים צדדים שונים של העסק חשבמתוך הדוחות המבוקרים נוכל ל

.  גם כאן מדובר בנתונים מלפני מספר שנים –לסייג את התוצאות המתקבלות מיחסים אלו 

 הצגת הנתונים שנה לצד שנה מסייעת לזהות את מגמות התפתחות העסק.

o לפרוע את התחייבויותיו השוטפות ע"י נכסיו  מה יכולתו של העסק – נזילות ייחס

 השוטפים.  

o  היחס בין הנכסים השוטפים להתחייבויות השוטפות. נשאף שהיחס  -יחס שוטף

יהיה גדול יחסית אולם יותר מדי גדול זה כבר לא יעיל ברמה התפעולית )כסף 

 :לא מנוצל(. מדד זה בוחן את יכולת העסק לפרוע התחייבויותיו בטווח הקצר

o  

o  מודד את היכולת לממש את הנכסים היותר נזילים )ללא מלאי( וזאת  -יחס מהיר

 :על מנת לבחון יכולת מימוש מהיר להשגת מזומנים

o  

o  מודד את היכולת העסק לפירעון מיידי של חובותיו -יחס מיידי: 

o  



o מה היחס בין ההון הזר להון העצמי של העסק.  עד כמה העסק ממונף.   -  יחסי מינוף

 ככל שהעסק ממונף יותר, כך גדל הסיכון לגופים שמימנו אותו.

o מנוף  פיננסי: 

o  

o יחס הון עצמי: 

o  

o יחס הון זר: 

o  

o  חישוב כושר החזר הלוואה )להלוואות חדשות/נוספות( וכושר החזר הוצאות המימון.  זה

  מדד מאד חשוב, גם אם הוא מבוסס על נתונים ישנים יחסית.

o כושר החזר חוב: 

o  

o  כושר החזר הוצאות מימון בוחן את יכולת החברה להחזיר את הוצאות המימון

 :ו/או את היכולת להתחייב להוצאות מימון להלוואות נוספות השוטפים

o  

o  הון חוזר תפעולי והון חוזר נטו  –חישוב צרכי ההון החוזר של העסק בשתי שיטות- 

שאינן מייצרות את אותם המספרים  אך שניתן להסתייע בהם להבין אם העסק מצליח 

 טפת או שהוא נזקק למימון חיצוני לצורך זה. לממן את עצמו מהפעילות השו

o   הפער בין הנכסים השוטפים להתחייבויות השוטפות. התוצאה  –הון חוזר נטו

 היא היתרה )חיובית או שלילית( שתישאר לאחר פירעון ההתחייבויות השוטפות.

o  

o  ות וערך המלאי. האם הפער בין חוב הספקים לחוב הלקוח –הון חוזר תפעולי

האשראי מהספקים יספיק לממן את החוב מהלקוחות ואת ערך המלאי שטרם 

 נמכר.

o  

 

 

 

 



o :יחסי ריווחיות 

o ( תשואה על הנכסיםROA )–  הרווח הנקי ביחס לסך נכסי החברה. בחינת יעילות

 :וניצול משאבי החברה

o  

o תשו( אה על ההון העצמיROE): 

o  

o  

o  נמצאהלקוח, כמה ימים בממוצע מחוב ה עד שייגבה םעובריחישוב כמה ימים בממוצע 

לוקח לעסק לשלם את החוב לספק.   , וכמה ימים בממוצע או על המדף המלאי במחסן

האם משך חוב החברה למדוד מזומנים.   הרעיון הוא  שילוב ביניהם מכונה מחזור ימיה

שולם י ,שנקנהעד  שב במלאישנקנה מהספק, ושי ,לספק יממן את משך הזמן שהמוצר

כלומר, האם ימי הספק גדולים יותר מצירוף ימי  בפועל על ידי הלקוח שרכש אותו. 

 לקוח(. השאיפה היא  ימי ספקים < )ימי מלאי + ימי  המלאי וימי הלקוח יחדיו.

o  מספר הימים הממוצע שבו לקוחות פורעים את חובותיהם לחברה.  -ימי לקוחות

הנחת מוצא היא שיש מדיניות אחידה לכל הלקוחות לכל אורך השנה. ככל שנמוך 

 :יותר יעילות גבוהה יותר

o  

o  ספקיםמספר הימים הממוצע שבו החברה משלמת את חובותיה ל -ימי ספקים: 

o  

o  מספר ימים ממוצע שלוקח לחברה למכור מלאי. ז"א מספר הימים  –ימי מלאי

 :הממוצע שחולף מהיום שהעסק קנה מלאי עד היום שמכר אותו

o  

o  גביה לבין התשלום לספק ההתקופה הממוצעת בין  –מחזור ימי מזומנים

ימי הספקים ארוכים מימי המלאי וימי הלקוחות יחדיו, הם מממנים  . אםלקוחהמ

 את התקופה הזו.  אם הם קטנים, יש צורך להשיג מימון לתקופה זו:

o   

 

 



תזרים מזומנים עתידי.  דוח התזרים אמור לדמות את מצב חשבון כלי בסיוע דוחות הבנק בונים 

היות בתאריכים עתידיים.  ניתן להשתמש בקובץ אקסל המותאם לכך או הבנק כפי שהוא צפוי ל

ניתן לנהל מספר חשבונות   של העסק. סנכרון מול חשבון הבנקגם בתוכנות יעודיות המאפשרות 

 במקביל, לתעד העברות ביניהם, ולהציג גם דו"ח לכלל החשבונות יחדיו. 

  ד, ביטוח, החזרי הלוואה וכד'(.המחזוריות )תשלומי שכ"את התנועות ומוסיפים מזהים 

 כל התנועות המופיעות בחשבון. ב להבין ולהתמצאכאן נדרש 

  צ'קים דחויים, חשבוניות עם מועדי תשלום מוסכמים. –מכניסים תנועות עתידיות 

  ככל שמתקרבים למועד התנועה. מעדכניםמכניסים תחזית הכנסות והוצאות שאותן  

  שאינה עוברת דרך הבנק, ניתן לייצר "חשבון בנק במידה ובעסק תנועת מזומן גדולה

 וירטואלי" המייצג תנועות אלו.

  בכל עת )התאמת בנק(. מעדכנים ומסנכרנים מול חשבונות הבנק 

  בתוכנות תזרים מזומנים מתוחכמות, התוכנה מסתנכרנת לא רק מול חשבונות הבנק

 ל הקופה.אלא גם מול כרטיסי האשראי ל העסק, מול חברת הסליקה, ואף מו

  עם כלי ניהול תזרים המזומנים מונעים הפתעות עתידיות ויודעים להתכונן לקשיי נזילות

 מבעוד מועד.

גם את דוחות היתרות מהבנקים מציבים צד לצד בכדי לקבל תמונה מלאה של סך האשראי 

 העומד לזכות העסק ומידת התאמתו לצרכיו האמיתיים של העסק.

 

 



 

 סייגים:הערות ו

 אם יש דיוקם ושלמותםבמידת  התלויעל ידי שימוש בדוחות השונים תוני העסק ניתוח נ  .

 תנועות שאינן מדווחות, התמונה המתקבלת לא תשקף את מצבו האמיתי של העסק.

  בעסקים קטנים, ובייחוד בעוסק מורשה, כדאי לבחון גם את דוחות הבנק וכרטיסי

. זה יאפשר פרטיים לעסקייםבשל "זליגה" בין החשבונות ה האשראי של בעל העסק

 לקבל תמונה מעמיקה יותר על ההתנהלות האמיתית של העסק. 

  שנעשה אם סך מסגרות ניכיון הצ'קים של העסק גדולות מהמחזור השנתי שלו, סביר

"צ'קי טובה" הם צ'קים דחויים   ב"צ'קי טובה" בכדי להשיג מימון מהבנקים. שימוש

עשה אינם מייצגים פעילות אמיתית ושכל מטרתם שבעלי עסקים נותנים אחד לשני ושלמ

הוא לאפשר לעסק לנכות את הצ'ק ולקבל תמורתו אשראי.  לכשיגיע מועד פרעונו של 

הצ'ק, יופקד צ'ק דחוי נוסף שיאפשר לעסק להחזיר את תמורתו ולהמשיך להתגלגל עד 

ולה ושכל מובן שמדובר בשיטה פס  למועד פרעונו של הצ'ק החדש. וכן הלאה וכן הלאה.

יעודה היא "לקנות זמן" לעסק.  עסק עם מספר רק של חשבונות בנק רושם ומפקיד 

יומיים שלוקח לבנק לעדכן את החשבון וכך הלאה -צ'קים מחשבון לחשבון ומנצל את היום

ניתן לדמות פעולה זאת   לסיבוב מושלם על בסיס צ'קים שאין מאחוריהם כל כיסוי.

 כדורים באויר...לג'גלר המנסה לשמור את כל ה

 דו"ח רווח והפסד על בסיס מזומן", יש לקחת  םלמרות הפיתוי לראות בתזרים המזומני"

בחשבון שקיימים מספר הבדלים משמעותיים ביניהם, מעבר לאפקט התזמון של 

 הפעולות.

 וכן קיימת תנועה חודשית או דו חודשית של בתזרים התקבולים כוללים מע"מ ,

 המדינה.תשלום המע"מ למוסדות 

 .בתזרים קיים תשלום מקדמות למס ההכנסה 

  'בתזרים יש תשלומי החזרי ההלוואה הכוללים החזרי קרן )מאזני( וריבית )הוצ

 מימון(.

  בתזרים נראה את סעיפי ההשקעות במלואם, בעוד שלחלוקתם להוצ' פחת אין

 .תנועה מקבילה בתזרים

 הפיננסיים שלו פחות רלוונטיים לאיבחון הפיננסי:  ככל שהעסק קטן יותר, כך הדוחות •

  ,מאזן.   הוא פטור מהצגתברוב המקרים כשמדובר בעוסק מורשה 

  גם אם בשל גודלו הוא מחוייב לעשות כן עדיין יהיו חסרים במאזן פרטים חשובים

לא  , וחלק מההלוואות )המוגדרות פרטיותכגון חוב בעלים )או חוב חברה לבעלים(

 ם(.יופיעו ש

  מידת רצונו להשקיע לעסק השל  ואופי פעילותשל הרו"ח ב הבנתובמידת  תתלויש

 .בכך

o עושה בין ההוצאות המשתנות והקבועות לא תמיד משקפות  הרו"חהחלוקה ש

לעיתים הוא מנסה לרצות את מס ההכנסה   את הפעילות האמיתית של העסק.

 ולעיתים הוא פשוט לא מבין מה המודל העסקי של העסק.



o דווקא  אוול העסקא אחת הגישה של הרו"ח היא להקטין את חבות המס של ל

  עסקיות או להשיג מימון.לקבל החלטות  וללהציג תמונה שתאפשר 

  כמו לנסוע קדימה על ידי  –הדוחות המבוקרים בני מספר שנים  -מימד הזמן השפעת

 התבוננות במראה האחורית.

o  םיותר לעסקים ותיקים ויציבי ייםרלוונטהם. 

o  בזיהוי מגמות יםטובהם.  

o  בהשוואות לשאר התעשייההם שימושיים. 

o  חישוב הרווח וההפסד )והרווחים הגולמי, התפעולי והנקי לפני מס( למצויין הכלי

 ., וזיהוי מגמותעל פני תקופה ארוכה

o  בתקופה המדוברת. בזיהוי רמת המינוף יםטובהם 

 זומן ולא מצטבר.ע"פ החוק רוב העסקים הקטנים מדווחים על בסיס מ 

o  ם.בגינ נגבה התשלוםאין דיווח על מכירות שטרם לכן 

o קבלת מוציאים חשבוניות לפני אינם הם גם , ןקטהם עסק הספקים גם כש

 .התשלום

o  הון חוזר, ובחישוב ימי מחזור המזומנים.צרכי בחישוב לכן הכלי אינו יעיל 

 

 


