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 ח"רו, עמית קולינסקיכל הזכויות שמורות ל 



 ח "רו, כל הזכויות שמורות לעמית קולינסקי

מערכתי בארגון הכולל אוסף  -תהליך עסקי •

של נהלים ופעולות הכרוכים ברכישת מוצרים 

משאבים וגורמי ייצור , (סחורות ושירותים)

 . לארגון הדרושים

 .לצריכה ולייצור – "דרושים" •
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 תשומות•

 תהליך ייצור•

 עיבוד•

 השלמת מוצרים וגמר•

 מכירות•
 

 רכש
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 מאזן

 דוח כספי אשר משקף את מצב העסקים ליום נתון –מאזן 

 

 מבנה המאזן

 

 נכסים
 הון זר/ התחייבויות 

 הון עצמי

 רכוש שוטף

 השקעות

 רכוש קבוע

 רכוש אחר

התחייבויות 

 שוטפות

התחייבויות 

 לזמן ארוך
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 דוח רווח והפסד
דוח כספי אשר משקף את תוצאות הפעילות העסקית לתקופה  

 מסתיים בהפרש שבין הכנסות להוצאות. מסוימת

 

  

    2,000,000מכירות                           • 

 (1,300,000)עלות המכירות                •

 700,000רווח גולמי                       •

 (70,000)הוצאות מכירה                •

 (240,000)הוצאות הנהלה וכלליות    •

     390,000רווח תפעולי לפני מימון     •

 (50,000)מימון נטו         ' הכנ/ 'הוצ•

 340,000רווח תפעולי לאחר מימון   •

 (20,000)אחרות            ' הוצ/ 'הכנ•

 320,000רווח נקי לפני מס             •

 (45,000)מסים על הכנסה             •

 275,000רווח נקי לאחר מס           •

 2013דוח רווח והפסד לשנת 
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,  ניהולית –מערכת חשבונאות 

בכל , אשר תומכת בארגן

,  מעקב, שליטה, הנוגע לניהול

רישום וניתוח עלויות  

 .הכרוכות בתהליך הייצור
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 .ההזמנה או התהליך, קביעת עלות המוצר•

לפי שיטות  , בסיס לקביעת מחיר המכירה•

 .מגוונות

 .רכש/ בחירה בין אלטרנטיבות של ייצור•

כלי מדידה המסיע בקבלת החלטות  •

 .לוגיסטיות ויצרניות, ניהוליות

פרמטר המסיע בהחלטות הנוגעות  •

 .להשתתפות במכרזים

 .ועוד•
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הון  

 עצמי
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 יחידת מוצר
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 עלויות משתנות•

 עלויות קבועות•

 עלויות ישירות•

 עלויות עקיפות•
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עלויות אשר מושפעות מהיקף  –עלויות משתנות •

 .הייצור

עלויות אשר אינן מושפעות  –עלויות קבועות •

 .מהיקף הייצור
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עלויות אשר ניתן וצריך לייחס   –עלויות ישירות •

 .באופן ישיר לתהליך הייצור

עלויות אשר לא ניתן ולא צריך   –עלויות קבועות •

 .לייחס באופן ישיר לתהליך הייצור
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 .עלויות משתנות –עלויות ישירות •

 

 .עלויות עקיפות –עלויות קבועות •
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לפנינו רשימת עלויות שנרשמה במפעל יצרני 

 :המייצר טושים
 .עלויות פלסטיק•

 .הוצאות הדפסה על פלסטיק•

 .שכירות מפעל ומשרדים•

 .חשמל כוח•

 .חשמל מאור•

 .ספוגי דיו•

 הוצאות הנהלת חשבונות•

 .הוצאות כיבוד•

 .הוצאות ארנונה•

 משכורות לעובדי ייצור•

משכורות להנהלה  •

 .בכירה
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כעת נסווג את העלויות לעלויות משתנות  

 :וקבועות

 משתנות
 .עלויות פלסטיק•

 .הוצאות הדפסה על פלסטיק•

 .חשמל כוח•

 .ספוגי דיו•

 קבועות
 .הוצאות כיבוד•

 .הוצאות ארנונה•

 משכורות לעובדי ייצור•

 .משכורות להנהלה בכירה•

 .שכירות מפעל ומשרדים•

 .חשמל מאור•

 .הוצאות הנהלת חשבונות•
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, ברצוננו להקים דוכן פלאפל במרכז העיר פתח תקווה

הצפויות הנוגעות להפעלת  , להלן העלויות החודשיות

 :הדוכן 
 .800חשמל                               •

 200ביטוח                               •

 1.5ירקות טריים למנה              •

 2.2חומוס עבור הכנת קציצות    •

 1.1חמוצים למנה                     •

 1.2סלטים מבושלים למנה        •

 2שמן למנה                         •

 1פיתה                                •

 0.4יפס למנה     'א עבור צ"תפו•

 0.6אריזת מנה                        •

 0.2חריף למנה                        •

     3,500שכירות מקום              •

 2,500הוצאות ארנונה            •

 1,000פרסום ושילוט             •

 600אחזקה וניקיון              •

 400ועד מקום ודמי ניהול    •

 0.8טחינה למנה                •

 

 

נדרש לסווג את העלויות הללו לפי  

 משתנות וקבועות
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 משתנות וקבועות: סיווג העלויות לפי
 vc( ליחידה)משתנות 

 1.5ירקות טריים למנה              •

 2.2חומוס עבור הכנת קציצות    •

 1.1חמוצים למנה                     •

 1.2סלטים מבושלים למנה        •

 2שמן למנה                         •

 1פיתה                                •

 0.4יפס למנה     'א עבור צ"תפו•

 0.6אריזת מנה                        •

 0.2חריף למנה                        •

 0.8טחינה למנה                      •

 Fcקבועות  
     3,500שכירות מקום               •

 2,500הוצאות ארנונה             •

 1,000פרסום ושילוט              •

 600אחזקה וניקיון               •

 400ועד מקום ודמי ניהול     •

 200ביטוח                          •

 800חשמל                         •
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 בהצלחה

 :תודות
 על ההקשבה       

 ,ועל ההשתתפות    
   להתראות                          


