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תוכן עניינים  
  

  
   

            15151515        :   התהליך החשבונאי:   התהליך החשבונאי:   התהליך החשבונאי:   התהליך החשבונאי1111פרק פרק פרק פרק 

  

 15151515        תרשים תרשים תרשים תרשים     - - - - התהליך החשבונאי התהליך החשבונאי התהליך החשבונאי התהליך החשבונאי  ....1111

 16161616        הרישום החשבונאיהרישום החשבונאיהרישום החשבונאיהרישום החשבונאי ....2222

 16161616        דיווחדיווחדיווחדיווח    בסיסיבסיסיבסיסיבסיסי ....3333

 17171717        שיטת הרישום הכפול משולבת עם בסיס מצטברשיטת הרישום הכפול משולבת עם בסיס מצטברשיטת הרישום הכפול משולבת עם בסיס מצטברשיטת הרישום הכפול משולבת עם בסיס מצטבר ....4444

 21212121        כרטסת חשבונותכרטסת חשבונותכרטסת חשבונותכרטסת חשבונות ....5555

 22222222        התהליך החשבונאי בסוף שנה התהליך החשבונאי בסוף שנה התהליך החשבונאי בסוף שנה התהליך החשבונאי בסוף שנה  ....6666

 23232323                פעולות נוספותפעולות נוספותפעולות נוספותפעולות נוספות ....7777

 25252525        גיליון עבודה גיליון עבודה גיליון עבודה גיליון עבודה     - - - - מאזן בוחן מאזן בוחן מאזן בוחן מאזן בוחן  ....8888

 27272727        דוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספיים ....9999

 33333333        עם מע"מעם מע"מעם מע"מעם מע"מ    - - - - פקודות יומן פקודות יומן פקודות יומן פקודות יומן  ....10101010

 36363636        זכות, חשבונות סופיים , דוחות כספיים זכות, חשבונות סופיים , דוחות כספיים זכות, חשבונות סופיים , דוחות כספיים זכות, חשבונות סופיים , דוחות כספיים - - - - מיון חשבונות לחובהמיון חשבונות לחובהמיון חשבונות לחובהמיון חשבונות לחובה ....11111111

 

  

  

            38383838        עסק מסחריעסק מסחריעסק מסחריעסק מסחרי    ----    דוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספיים        : : : : 2222פרק פרק פרק פרק 

  

  

 38383838        הקדמההקדמההקדמההקדמה ....1111

 39393939        דו"ח רווח והפסד חלקי (דו"ח הסחר) דו"ח רווח והפסד חלקי (דו"ח הסחר) דו"ח רווח והפסד חלקי (דו"ח הסחר) דו"ח רווח והפסד חלקי (דו"ח הסחר)  ....2222

 43434343        דו"ח רווח והפסד מלאדו"ח רווח והפסד מלאדו"ח רווח והפסד מלאדו"ח רווח והפסד מלא ....3333

48484848        מאזןמאזןמאזןמאזןהההה    דו"חדו"חדו"חדו"ח ....4444
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        58585858        וכללים לעריכת דוחות כספיים וכללים לעריכת דוחות כספיים וכללים לעריכת דוחות כספיים וכללים לעריכת דוחות כספיים עקרונות עקרונות עקרונות עקרונות         : : : : 3333פרק פרק פרק פרק 

        

        58585858        עקרונות חשבונאיים מקובליםעקרונות חשבונאיים מקובליםעקרונות חשבונאיים מקובליםעקרונות חשבונאיים מקובלים ....1111

        60606060        אירועים לאחר תאריך המאזןאירועים לאחר תאריך המאזןאירועים לאחר תאריך המאזןאירועים לאחר תאריך המאזן ....2222

            

        

        64646464        התאמת חשבונות תוצאתיים התאמת חשבונות תוצאתיים התאמת חשבונות תוצאתיים התאמת חשבונות תוצאתיים :   :   :   :   4444פרק פרק פרק פרק 

  

 64646464        הקדמההקדמההקדמההקדמה ....1111

 64646464            31.1231.1231.1231.12התאמת חשבונות חתך ליום התאמת חשבונות חתך ליום התאמת חשבונות חתך ליום התאמת חשבונות חתך ליום  ....2222

 66666666        הטיפול ביתרות הפתיחה בשנה העוקבתהטיפול ביתרות הפתיחה בשנה העוקבתהטיפול ביתרות הפתיחה בשנה העוקבתהטיפול ביתרות הפתיחה בשנה העוקבת ....3333

 

        
  

        76767676        חובות אבודים ומסופקים חובות אבודים ומסופקים חובות אבודים ומסופקים חובות אבודים ומסופקים     - - - - חייבים חייבים חייבים חייבים התאמת התאמת התאמת התאמת     :  :  :  :  5555פרק פרק פרק פרק 

        
        77777777        חובות אבודיםחובות אבודיםחובות אבודיםחובות אבודים ....1111

        77777777        מסופקיםמסופקיםמסופקיםמסופקיםחובות חובות חובות חובות  ....2222

        78787878        שיטות הלח"משיטות הלח"משיטות הלח"משיטות הלח"מ ....3333

 80808080            שינוי אומדן ושינוי שיטהשינוי אומדן ושינוי שיטהשינוי אומדן ושינוי שיטהשינוי אומדן ושינוי שיטה ....4444

        

  

        89898989        לקוחות וספקיםלקוחות וספקיםלקוחות וספקיםלקוחות וספקים    התאמת בנקיםהתאמת בנקיםהתאמת בנקיםהתאמת בנקים            ::::6666    פרקפרקפרקפרק

        
        89898989        כללים לעריכת התאמת בנקיםכללים לעריכת התאמת בנקיםכללים לעריכת התאמת בנקיםכללים לעריכת התאמת בנקים ....1111

 91919191        ריכוז פקודות יומן להתאמת בנקים ריכוז פקודות יומן להתאמת בנקים ריכוז פקודות יומן להתאמת בנקים ריכוז פקודות יומן להתאמת בנקים  ....2222

92929292        ספקים ספקים ספקים ספקים     - - - - ריכוז פקודות יומן להתאמת לקוחות ריכוז פקודות יומן להתאמת לקוחות ריכוז פקודות יומן להתאמת לקוחות ריכוז פקודות יומן להתאמת לקוחות  ....3333
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        110110110110        רכוש אחררכוש אחררכוש אחררכוש אחר    - - - - רכוש קבוע רכוש קבוע רכוש קבוע רכוש קבוע         : : : : 7777פרק פרק פרק פרק 

        
        110110110110        הצגה בדו"ח מאזןהצגה בדו"ח מאזןהצגה בדו"ח מאזןהצגה בדו"ח מאזן ....1111

        111111111111        שיטות פחתשיטות פחתשיטות פחתשיטות פחת ....2222

        111111111111            שיטת הקו הישרשיטת הקו הישרשיטת הקו הישרשיטת הקו הישר  ....אאאא

                    117117117117        שיטת סיכום ספרות השניםשיטת סיכום ספרות השניםשיטת סיכום ספרות השניםשיטת סיכום ספרות השנים  ....בבבב

        122122122122        שיטת אחוז קבוע מהיתרה הפוחתתשיטת אחוז קבוע מהיתרה הפוחתתשיטת אחוז קבוע מהיתרה הפוחתתשיטת אחוז קבוע מהיתרה הפוחתת  ....גגגג

        124124124124        שיטת התפוקהשיטת התפוקהשיטת התפוקהשיטת התפוקה  ....דדדד

     127127127127        הוצאות פירותיות והוניות בנכסים קבועיםהוצאות פירותיות והוניות בנכסים קבועיםהוצאות פירותיות והוניות בנכסים קבועיםהוצאות פירותיות והוניות בנכסים קבועים  ....הההה

        128128128128        שיפורים בנכסשיפורים בנכסשיפורים בנכסשיפורים בנכס  ....וווו

        135135135135            רכוש אחר רכוש אחר רכוש אחר רכוש אחר  ....3333

        137137137137        מכירת נכס קבועמכירת נכס קבועמכירת נכס קבועמכירת נכס קבוע ....4444

        148148148148        סוגיות ברכוש קבועסוגיות ברכוש קבועסוגיות ברכוש קבועסוגיות ברכוש קבוע ....5555

        148148148148        עלות הנכסעלות הנכסעלות הנכסעלות הנכס  ....אאאא

        150150150150        בסיס הפחתבסיס הפחתבסיס הפחתבסיס הפחת  ....בבבב

        153153153153        רכישת נכס תמורת הקצאת מניות רכישת נכס תמורת הקצאת מניות רכישת נכס תמורת הקצאת מניות רכישת נכס תמורת הקצאת מניות   ....גגגג

        154154154154        רכישת נכס תמורת ני"ע שבתיקרכישת נכס תמורת ני"ע שבתיקרכישת נכס תמורת ני"ע שבתיקרכישת נכס תמורת ני"ע שבתיק  ....דדדד

        155155155155        החלפת נכס בנכס החלפת נכס בנכס החלפת נכס בנכס החלפת נכס בנכס   ....הההה

        156156156156        העמדת נכס למכירה העמדת נכס למכירה העמדת נכס למכירה העמדת נכס למכירה   ....וווו

        157157157157        ייצור עצמי של נכסייצור עצמי של נכסייצור עצמי של נכסייצור עצמי של נכס  ....זזזז

        158158158158        שינוי אומדןשינוי אומדןשינוי אומדןשינוי אומדן  ....חחחח

        159159159159        שינוי שיטהשינוי שיטהשינוי שיטהשינוי שיטה  ....טטטט

        160160160160        שינוי שיטה ושינוי אומדן באותו מועדשינוי שיטה ושינוי אומדן באותו מועדשינוי שיטה ושינוי אומדן באותו מועדשינוי שיטה ושינוי אומדן באותו מועד  ....יייי

        161161161161        רכישת נכסים במכרזרכישת נכסים במכרזרכישת נכסים במכרזרכישת נכסים במכרז  ....יאיאיאיא

        162162162162        פטנטפטנטפטנטפטנט    תתתתהפחתהפחתהפחתהפחת  ....יביביביב

        163163163163        לעומת מודל ההערכה מחדשלעומת מודל ההערכה מחדשלעומת מודל ההערכה מחדשלעומת מודל ההערכה מחדשעלות עלות עלות עלות מודל המודל המודל המודל ה  ....יגיגיגיג
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            169169169169        מלאימלאימלאימלאיהערכת הערכת הערכת הערכת         : : : : 8888פרק פרק פרק פרק 

        
                169169169169        בדו"ח הסחרבדו"ח הסחרבדו"ח הסחרבדו"ח הסחר    חישובי רווח והפסדחישובי רווח והפסדחישובי רווח והפסדחישובי רווח והפסד ....1111

         178178178178        והערכתווהערכתווהערכתווהערכתו    מלאימלאימלאימלאיספירת ספירת ספירת ספירת  ....2222

 178178178178        הכלל להערכת מלאיהכלל להערכת מלאיהכלל להערכת מלאיהכלל להערכת מלאי  ....אאאא

 179179179179        הבעלות על המלאי הבעלות על המלאי הבעלות על המלאי הבעלות על המלאי   ....בבבב

 180180180180        השפעת הערכת המלאי על הרווח הגולמי השפעת הערכת המלאי על הרווח הגולמי השפעת הערכת המלאי על הרווח הגולמי השפעת הערכת המלאי על הרווח הגולמי   ....גגגג

 181181181181        יות בהערכת מלאייות בהערכת מלאייות בהערכת מלאייות בהערכת מלאיווווטעטעטעטע  ....דדדד

 181181181181        מלאי תקופתי (רישום פקודות יומן ללא מע"מ) מלאי תקופתי (רישום פקודות יומן ללא מע"מ) מלאי תקופתי (רישום פקודות יומן ללא מע"מ) מלאי תקופתי (רישום פקודות יומן ללא מע"מ)     ----מלאי תמידי מלאי תמידי מלאי תמידי מלאי תמידי   ....הההה

         182182182182        שיטות להערכת מלאישיטות להערכת מלאישיטות להערכת מלאישיטות להערכת מלאי  ....וווו

 183183183183        ספירת מלאי והערכתו בתאריך שונה מתאריך המאזןספירת מלאי והערכתו בתאריך שונה מתאריך המאזןספירת מלאי והערכתו בתאריך שונה מתאריך המאזןספירת מלאי והערכתו בתאריך שונה מתאריך המאזן  ....זזזז

 184184184184        מגמות מחירים במשק מגמות מחירים במשק מגמות מחירים במשק מגמות מחירים במשק   ....חחחח

            

        

            204204204204        ויעודותויעודותויעודותויעודות    הפרשותהפרשותהפרשותהפרשות, , , , עתודותעתודותעתודותעתודות    :  :  :  :  9999פרק פרק פרק פרק 

        
                204204204204        ויעודהויעודהויעודהויעודה    הפרשה (עתודה) הפרשה (עתודה) הפרשה (עתודה) הפרשה (עתודה)  ....1111

                206206206206        פיצויי פיטוריןפיצויי פיטוריןפיצויי פיטוריןפיצויי פיטורין    - - - -     עבודהעבודהעבודהעבודהסיום יחסי סיום יחסי סיום יחסי סיום יחסי התחייבות בגין התחייבות בגין התחייבות בגין התחייבות בגין  ....2222

         208208208208        הפרשה בגין אחריות לתיקוניםהפרשה בגין אחריות לתיקוניםהפרשה בגין אחריות לתיקוניםהפרשה בגין אחריות לתיקונים ....3333
        

                  
        216216216216        מפעל יצרנימפעל יצרנימפעל יצרנימפעל יצרני    - - - - דוחות כספיים דוחות כספיים דוחות כספיים דוחות כספיים         : : : : 10101010פרק פרק פרק פרק 

        
                216216216216        מרכיבי עלות הייצורמרכיבי עלות הייצורמרכיבי עלות הייצורמרכיבי עלות הייצור ....1111

        217217217217        דו"ח עלות המכירות והעיבודדו"ח עלות המכירות והעיבודדו"ח עלות המכירות והעיבודדו"ח עלות המכירות והעיבוד ....2222
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        225225225225        שותפותשותפותשותפותשותפות     : : : : 11111111פרק פרק פרק פרק 

        
 225225225225        תיאוריה תיאוריה תיאוריה תיאוריה  ....1111

 227227227227        דוחות כספיים בשותפות דוחות כספיים בשותפות דוחות כספיים בשותפות דוחות כספיים בשותפות  ....2222

 227227227227        רווחים רווחים רווחים רווחים דו"ח חלוקת דו"ח חלוקת דו"ח חלוקת דו"ח חלוקת   ....אאאא

 235235235235        רווח מינימלי (מזערי) לשותף רווח מינימלי (מזערי) לשותף רווח מינימלי (מזערי) לשותף רווח מינימלי (מזערי) לשותף   ....בבבב

                        237237237237        תיקון חלוקת רווחים משנים קודמותתיקון חלוקת רווחים משנים קודמותתיקון חלוקת רווחים משנים קודמותתיקון חלוקת רווחים משנים קודמות  ....גגגג

         240240240240        שערוך נכסיםשערוך נכסיםשערוך נכסיםשערוך נכסים ....3333

 244244244244        כניסת שותף חדשכניסת שותף חדשכניסת שותף חדשכניסת שותף חדש ....4444

 244244244244        השקעה בשותפות השקעה בשותפות השקעה בשותפות השקעה בשותפות   ....אאאא

                248248248248        רכישת זכויות בהון הקייםרכישת זכויות בהון הקייםרכישת זכויות בהון הקייםרכישת זכויות בהון הקיים  ....בבבב

 256256256256        פרישת שותףפרישת שותףפרישת שותףפרישת שותף ....5555

 256256256256        פרישת שותף המקבל את חלקו מקופת השותפות פרישת שותף המקבל את חלקו מקופת השותפות פרישת שותף המקבל את חלקו מקופת השותפות פרישת שותף המקבל את חלקו מקופת השותפות   ....אאאא

 258258258258        התשלום נעשה מחוץ לשותפות התשלום נעשה מחוץ לשותפות התשלום נעשה מחוץ לשותפות התשלום נעשה מחוץ לשותפות     ----תף תף תף תף פרישת שופרישת שופרישת שופרישת שו  ....בבבב

        266266266266        הערכת שווי מוניטיןהערכת שווי מוניטיןהערכת שווי מוניטיןהערכת שווי מוניטין ....6666

                

                  

        271271271271        עסקה משותפתעסקה משותפתעסקה משותפתעסקה משותפת        : : : : 12121212פרק פרק פרק פרק 

        
         271271271271        חשבונות העסקה המשותפתחשבונות העסקה המשותפתחשבונות העסקה המשותפתחשבונות העסקה המשותפת ....1111

        271271271271        חשבון עסקה משותפתחשבון עסקה משותפתחשבון עסקה משותפתחשבון עסקה משותפת  ....אאאא

        271271271271        חשבון חו"ז שותף חשבון חו"ז שותף חשבון חו"ז שותף חשבון חו"ז שותף   ....בבבב

        272272272272        חשבון מלאי בעסקה משותפת חשבון מלאי בעסקה משותפת חשבון מלאי בעסקה משותפת חשבון מלאי בעסקה משותפת   ....גגגג

        272272272272        חשבון הוצאות מראש בעסקה המשותפת חשבון הוצאות מראש בעסקה המשותפת חשבון הוצאות מראש בעסקה המשותפת חשבון הוצאות מראש בעסקה המשותפת   ....דדדד

        272272272272        חשבון רווח/(הפסד) בעסקה המשותפת חשבון רווח/(הפסד) בעסקה המשותפת חשבון רווח/(הפסד) בעסקה המשותפת חשבון רווח/(הפסד) בעסקה המשותפת   ....הההה

                273273273273        דו"ח עסקה משותפתדו"ח עסקה משותפתדו"ח עסקה משותפתדו"ח עסקה משותפת ....2222

                274274274274        פקודות יומןפקודות יומןפקודות יומןפקודות יומן ....3333

 274274274274        רכישת סחורה לעסקהרכישת סחורה לעסקהרכישת סחורה לעסקהרכישת סחורה לעסקה  ....אאאא

 277277277277        העברת סחורה מהעסק הרגיל לשם מכירתה בעסקה המשותפתהעברת סחורה מהעסק הרגיל לשם מכירתה בעסקה המשותפתהעברת סחורה מהעסק הרגיל לשם מכירתה בעסקה המשותפתהעברת סחורה מהעסק הרגיל לשם מכירתה בעסקה המשותפת  ....בבבב
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        293293293293        סחר חוץסחר חוץסחר חוץסחר חוץ        : : : : 13131313פרק פרק פרק פרק 

        
                293293293293        יבוא סחורות מחו"ליבוא סחורות מחו"ליבוא סחורות מחו"ליבוא סחורות מחו"ל ....1111

                298298298298        יצוא סחורות לחו"ליצוא סחורות לחו"ליצוא סחורות לחו"ליצוא סחורות לחו"ל ....2222

        299299299299        שאלות להדגמה שאלות להדגמה שאלות להדגמה שאלות להדגמה     - - - - יבוא יבוא יבוא יבוא  ....3333

                

                        

        312312312312        דוחות כספיים בחברהדוחות כספיים בחברהדוחות כספיים בחברהדוחות כספיים בחברה        : : : : 14141414פרק פרק פרק פרק 

        
                312312312312        דוחות כספיים בחברה דוחות כספיים בחברה דוחות כספיים בחברה דוחות כספיים בחברה  ....1111

         314314314314                בחברהבחברהבחברהבחברה    הון העצמיהון העצמיהון העצמיהון העצמיהההה ....2222

 314314314314        הון מניות הון מניות הון מניות הון מניות   ....אאאא

 315315315315        קרנותקרנותקרנותקרנות  ....בבבב

                315315315315        עודפים עודפים עודפים עודפים   ....גגגג

                316316316316        על ידי החברה על ידי החברה על ידי החברה על ידי החברה     הנפקת מניותהנפקת מניותהנפקת מניותהנפקת מניות ....3333

                317317317317        פקודות יומן פקודות יומן פקודות יומן פקודות יומן  ....4444

                331331331331        מס הכנסהמס הכנסהמס הכנסהמס הכנסה ....5555

                336336336336        יעוד רווחיםיעוד רווחיםיעוד רווחיםיעוד רווחיםיייי ....6666

        346346346346        דו"ח על השינויים בהון העצמידו"ח על השינויים בהון העצמידו"ח על השינויים בהון העצמידו"ח על השינויים בהון העצמי ....7777

                        

  

        350350350350        בסיסי דיווחבסיסי דיווחבסיסי דיווחבסיסי דיווח    :  :  :  :  15151515פרק פרק פרק פרק 

        
    350350350350  דו"ח רווח והפסד לפי בסיסי דיווח דו"ח רווח והפסד לפי בסיסי דיווח דו"ח רווח והפסד לפי בסיסי דיווח דו"ח רווח והפסד לפי בסיסי דיווח  ....1111

                351351351351        חשבונותחשבונותחשבונותחשבונותשחזור שחזור שחזור שחזור  ....2222

                353353353353        שאלות הדגמהשאלות הדגמהשאלות הדגמהשאלות הדגמה        - - - - שחזור חשבונות  שחזור חשבונות  שחזור חשבונות  שחזור חשבונות   ....3333

                360360360360        מעבר מבסיס לבסיסמעבר מבסיס לבסיסמעבר מבסיס לבסיסמעבר מבסיס לבסיס ....4444

         365365365365        שאלות הדגמהשאלות הדגמהשאלות הדגמהשאלות הדגמה    - - - -     מעבר מבסיס לבסיסמעבר מבסיס לבסיסמעבר מבסיס לבסיסמעבר מבסיס לבסיס ....5555

 368368368368  השינויים בהון העצמיהשינויים בהון העצמיהשינויים בהון העצמיהשינויים בהון העצמי ....6666
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        389389389389        דו"ח על תזרים המזומניםדו"ח על תזרים המזומניםדו"ח על תזרים המזומניםדו"ח על תזרים המזומנים        : : : : 16161616פרק פרק פרק פרק 

        
                389389389389        מהותו של הדו"חמהותו של הדו"חמהותו של הדו"חמהותו של הדו"ח ....1111

         390390390390        מבנה הדו"חמבנה הדו"חמבנה הדו"חמבנה הדו"ח ....2222

         393393393393        אופן ההצגה של דו"ח על תזרים המזומנים אופן ההצגה של דו"ח על תזרים המזומנים אופן ההצגה של דו"ח על תזרים המזומנים אופן ההצגה של דו"ח על תזרים המזומנים  ....3333

 396396396396        גיליון עבודה לגישה העקיפהגיליון עבודה לגישה העקיפהגיליון עבודה לגישה העקיפהגיליון עבודה לגישה העקיפה ....4444

        

        

        415415415415        קבלניםקבלניםקבלניםקבלנים        : : : : 17171717פרק פרק פרק פרק 

        
                415415415415        4444קבלן מבצע לפי תקן מספר קבלן מבצע לפי תקן מספר קבלן מבצע לפי תקן מספר קבלן מבצע לפי תקן מספר  ....1111

        432432432432        2222לפי תקן מספר לפי תקן מספר לפי תקן מספר לפי תקן מספר     קבלן בונהקבלן בונהקבלן בונהקבלן בונה ....2222

                
                        

        443443443443        הנפקת אגרות חובהנפקת אגרות חובהנפקת אגרות חובהנפקת אגרות חוב        : : : : 18181818פרק פרק פרק פרק 

        
                443443443443            גרות חובגרות חובגרות חובגרות חובאופן רישום הנפקת אאופן רישום הנפקת אאופן רישום הנפקת אאופן רישום הנפקת א ....1111

        443443443443        הישרהישרהישרהישר    לפי שיטת הקולפי שיטת הקולפי שיטת הקולפי שיטת הקו    אופן רישום הוצאות המימון כולל הפחתת פרמיה או ניכיוןאופן רישום הוצאות המימון כולל הפחתת פרמיה או ניכיוןאופן רישום הוצאות המימון כולל הפחתת פרמיה או ניכיוןאופן רישום הוצאות המימון כולל הפחתת פרמיה או ניכיון ....2222

                444444444444        התחייבויות לזמן ארוךהתחייבויות לזמן ארוךהתחייבויות לזמן ארוךהתחייבויות לזמן ארוך        - - - - במאזן  במאזן  במאזן  במאזן  הצגת האג"ח הצגת האג"ח הצגת האג"ח הצגת האג"ח  ....3333

                        

  

        448448448448        :   הוצאות מימון וחלויות שוטפות:   הוצאות מימון וחלויות שוטפות:   הוצאות מימון וחלויות שוטפות:   הוצאות מימון וחלויות שוטפות19191919פרק פרק פרק פרק 

        
 448448448448        חלויות שוטפותחלויות שוטפותחלויות שוטפותחלויות שוטפות ....1111

        449449449449        ריבית והפרשי הצמדה למדד/למט"ח ריבית והפרשי הצמדה למדד/למט"ח ריבית והפרשי הצמדה למדד/למט"ח ריבית והפרשי הצמדה למדד/למט"ח     - - - - הוצאות מימון הוצאות מימון הוצאות מימון הוצאות מימון  ....2222
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        455455455455        השקעה בניירות ערךהשקעה בניירות ערךהשקעה בניירות ערךהשקעה בניירות ערך    :  :  :  :  20202020פרק פרק פרק פרק 

 

         455455455455        עלות ההשקעהעלות ההשקעהעלות ההשקעהעלות ההשקעה ....1111

         456456456456        מימוש ניירות ערךמימוש ניירות ערךמימוש ניירות ערךמימוש ניירות ערך ....2222

         456456456456        דיבידנד במזומןדיבידנד במזומןדיבידנד במזומןדיבידנד במזומן ....3333

         457457457457        מניות הטבהמניות הטבהמניות הטבהמניות הטבה ....4444

        457457457457        השקעה באג"חהשקעה באג"חהשקעה באג"חהשקעה באג"ח ....5555

                

                

                        

        464464464464        ניתוח פיננסי של דוחות כספייםניתוח פיננסי של דוחות כספייםניתוח פיננסי של דוחות כספייםניתוח פיננסי של דוחות כספיים    :  :  :  :  21212121פרק פרק פרק פרק 

        
 464464464464        מטרות הדו"ח ומגבלותיומטרות הדו"ח ומגבלותיומטרות הדו"ח ומגבלותיומטרות הדו"ח ומגבלותיו ....1111

         465465465465        יחסי נזילותיחסי נזילותיחסי נזילותיחסי נזילות ....2222

         465465465465        מנוף פיננסימנוף פיננסימנוף פיננסימנוף פיננסי    - - - - יחסי מבנה הון יחסי מבנה הון יחסי מבנה הון יחסי מבנה הון  ....3333

         466466466466        יחסי יעילותיחסי יעילותיחסי יעילותיחסי יעילות ....4444

         468468468468        יחסי רווחיותיחסי רווחיותיחסי רווחיותיחסי רווחיות ....5555

         469469469469        סימנים לחוסר איתנות פיננסית של חברהסימנים לחוסר איתנות פיננסית של חברהסימנים לחוסר איתנות פיננסית של חברהסימנים לחוסר איתנות פיננסית של חברה ....6666

        

        

                        

        480480480480        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

  
  
  
  
  

 

 


