מיקור חוץ

לחשוב מחוץ
לקופסא
בעל עסק שלא מצליח לקיים בקרה
תקציבית ,לתמחר ,לבחון את הרווחיות
ולמצוא את נקודת האיזון של העסק
בעצמו ,מומלץ לו לחשוב על מיקור חוץ,
בהתאם לצרכיו וליכולותיו הפיננסיות

מאת :משה יסקין ,רו"ח
מי מאיתנו ,מנהלי
העסקים ,לא נחשף
לנושאים כגון ניהול נכון
של תזרים מזומנים ,חשיבותו
של תקציב שנתי ובקרה תקציבית,
היתרון בבחינת הרווחיות באופן שוטף ובזמן אמת
(חודשי ,רבעוני ,שנתי)?
מי מאיתנו לא היה רוצה להתייעץ באופן שוטף עם גורם מקצועי
פנימי ,שיראה לנגד עיניו את טובת העסק במטרה לחסוך
בהוצאות ולשפר את הרווחיות?
מי מאיתנו לא משווע לפעמים לשמוע חוות דעת נוספת -
ולעיתים אף שונה  -טרם קבלת החלטה בנושא מהותי בחיי
העסק ,כגון פתיחת/סגירת סניף ,מחלקה או פעילות כלשהי?
המציאות העסקית מלמדת שיותר ויותר בעלי עסקים מבינים
שניהול כספים במיקור חוץ הינו שרות מקצועי ,יעיל ואפקטיבי,
החוסך משאבי ניהול וזמן.

מיקור חוץ בעסק הקטן והבינוני  
בעל עסק קטן עד בינוני ,שהוא גם בדרך כלל הבעלים היחידי,
מבין בדיוק את הבדידות והקושי שמלווים את ניהול העסק.
העובדה שבעל העסק הוא בדרך כלל מקבל ההחלטות היחיד,
מהווה לעיתים יתרון  -במהירות קבלת ההחלטות והיכולת
לשנות כיוון עסקי/שיווקי בזמן אמת .לעיתים קרובות יותר
טומנת מציאות זו בחובה גם חסרונות רבים ,כיוון שבעל העסק
נדרש לחלק את זמנו בין ניהול הייצור /השיווק  /הפיתוח העסקי
וכדומה ,לבין ניהול העובדים ,הקשר עם הלקוחות ,הקשר עם
הספקים .כמו כן הוא נדרש לטפל בהיבטים הכספיים של העסק
 בחינת המצב הקיים ,ניהול ושיפור המצב בעתיד.במציאות עסקית מורכבת מאי פעם ,בתחרות הולכת וגוברת,
כשהמצב הכלכלי לא ברור ונטל המיסים רק הולך ועולה ,עומס
המטלות המוטל על כתפיו של בעל העסק הוא קשה מנשוא.
לכן נכפה עליו לעסוק בדחוף ,ולא תמיד בחשוב .לעיתים קיימת
גם מגבלה של ידע וכלים מקצועיים ,שגורמת לכך שהנושאים
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הכספיים לטיפול נזנחים ,והתוצאה  -פחות רווחים ופחות כסף!
גיוס חשב או מנהל כספים חיצוני מאפשר לבעל העסק
להתמודד גם עם ההיבטים הכספיים בניהול העסק באופן
מקצועי ונכון מבלי לפגוע בפעילות העסק .הבחירה לגייס גורם
מקצועי חוסכת את הצורך להעסיק עובד/ת במשרה מלאה (על
כל המשתמע מכך ,הן בהיבט גובה השכר והן בהיבט יחסי עובד-
מעביד) ,ומאפשרת לבעל העסק לקבל ערך מוסף גבוה בעלות
נמוכה יחסית ,בהתאם לצרכי העסק.

ניהול כספים במיקור חוץ
במציאות כלכלית משתנה (ובשנים האחרונות ,לא לטובה) ,כדי
להמשיך לשרוד ואף להתפתח ,לגדול ולהרוויח ,איש הכספים
שתגייסו יהיה חייב לפעול ולנהל את הנושאים הכספיים הבאים
באופן שוטף ומסודר:
 .1מציאת נקודת האיזון של העסק  -מהי רמת המכירות
החודשית הנדרשת על מנת שתוכלו לכסות את כל ההוצאות
(הקבועות והמשתנות) ולהיות מאוזנים?
מניסיוננו ,עסקים רבים בוחנים מהו הרווח הגולמי בעסק ,אולם
בדיקה זו אינה מספיקה ,שכן יש לבחון את רמת ההכנסות
מול ההוצאות בדוח הרווח וההפסד כולו ,לרבות סעיפי המימון
והמיסים! מציאת נקודת האיזון תאפשר לכם לדעת מהו מצבכם
בכל רגע נתון  -האם אתם מרוויחים או חלילה מפסידים...
 .2בניית תקציב וקיום בקרה תקציבית -
אמרו חז"ל" :סוף מעשה  -במחשבה
תחילה" .בניית תקציב שנתי מבוססת
הן על ניסיון העבר בעסק ,והן על
הערכות לגבי העתיד .התקציב
מאפשר לבנות למעשה מעין
תוכנית עסקית ,המשלבת
הערכות וציפיות אל מול
היכולות וצרכי העסק.
תהליך בניית התקציב
כולל הערכות לגבי יעדי

המכירות בתרחישים השונים (פסימי /אופטימי) ,וכן לגבי רמת
ההוצאות הצפויה ,לרבות היכולת של העסק לחסוך ולהתייעל
בסעיפי ההוצאות השונים.
בניית התקציב חשובה ,אך חשובה לא פחות היא הבקרה
התקציבית " -תכנון מול ביצוע"  -מדי תקופה (חודש ,רבעון ,חצי
שנה ושנה) יש לבחון את העמידה ביעדי התקציב ,ולבצע את
השינויים המתחייבים ,בהתאם למציאות העסקית המשתנה.
 .3בדיקת התמחיר של העסק  -מתי בפעם האחרונה בחנתם את
שיטת התמחור ,העומדת בבסיס הצעות המחיר שאתם נותנים
ללקוחות? האם קבעתם בכלל שיטה כזו? איך אתם קובעים
מחיר מכירה? האם יתכן שכל עסקה נוספת שאתם מבצעים
מעמיקה את הבור שבו העסק נמצא ,וזאת בשל תמחור חסר
שלא לוקח בחשבון הוצאות עקיפות והעמסת תקורות?
על פי ניסיוננו ,עסקים רבים קובעים את הצעות המחיר שלהם
בהתבסס על "כללי אצבע" ,המלווים אותם לאורך שנים ,כגון,
עלות החומר מוכפלת ב ,3-או כל מדד אחר.
יתכן שבעבר ה"מתכון" הזה היה נכון ושירת אתכם נאמנה ,אולם
עקב שינויים במחירי חומרי הגלם או עליה בהוצאות הקבועות
של העסק ,יתכן שהוא כבר אינו רלוונטי.
אחת לתקופה יש לבחון את שיטת
התמחור של העסק ,מתוך
הבנה שקיימת מגבלה חיצונית
של מחיר השוק ,שלעיתים
מונעת מכם להרוויח כסף
או
מעבודות/שירותים
מוצרים מסוימים ,ואז יש לבחון
את מבנה ההוצאות של העסק
ו/או לבצע שינויים בפעילות
העסק (למשל :עבודה בעזרת
קבלני משנה במקום עובדים
שכירים) או אפילו במקרים
קיצוניים  -להימנע מהגשת
הצעת מחיר.
 .4בחינה של מרכזי הרווח בעסק
 בכל עסק כמעט קיימים מספרמגזרי פעילות ,שכל אחד מהם
חייב לשמש כמרכז רווח עצמאי
בפני עצמו .בימים בהם קיימת גאות
כלכלית והעסק רווחי ובעל תזרים
מזומנים חיובי ,קיימת נטיה "לעצום
עין" ולהתעלם מקיומן של פעילויות
לא רווחיות ,או בעלות רווחיות נמוכה.
בתקופות קשות ,התעלמות כזאת
יכולה להוביל לקריסת העסק!
דוגמא שנתקלנו בה :עסק יצרני
שפועל בשלושה מגזרי פעילות -
פרוייקטים ,מגזר ציבורי ולקוחות
פרטיים .אין ספק שהרווחיות המקובלת
בכל אחד מהמגזרים הללו שונה ,וכמו
כן  -תמהיל הפעילות עם כל אחד
מהמגזרים משתנה בכל תקופה בהתאם,
כך שיתכן מצב שבו ,בהיעדר בקרה,
פעילות רווחית מממנת פעילות מפסידה
באופן מלא או חלקי והעסק עלול להציג

בסך הכל איזון או אפילו הפסד! כדי למנוע מצב כזה יש לנהל
את העסק באופן שבו כל פעילות תהווה מרכז רווח בפני עצמה.
המשמעות המעשית היא בדיקה שוטפת וקבלת החלטות בזמן
אמת  -עד לכדי סגירה של פעילות מפסידה (בלשון מקצועית -
"מדממת") ,כך שהעסק בכללותו ירוויח תמיד.
 .5ניהול תזרים מזומנים ועבודה מול הבנק  -הצלחת העסק
ושרידותו תלויים יותר מכל בתזרים המזומנים .היכולת לדאוג
לכך שהתזרים יהיה תמיד חיובי ,או לחילופין ,ניהול נכון של
תזרים המזומנים של העסק ,תוך היערכות מבעוד מועד
לתקופות קשות ומציאת פתרונות מימון בנקאיים וחוץ בנקאיים
באותן תקופות ,עשויה להכריע אם ניתן להמשיך ולקיים את
העסק או לא .עסק יכול להיות רווחי מאוד  -ואז לקרוס ,במידה
שהגביה שלו בעייתית ו/או תנאי האשראי של הלקוחות אינם
נמצאים בהלימה עם תנאי האשראי מהספקים ו/או מסגרות
האשראי בבנק.
ניהול נכון של תזרים המזומנים מאפשר לבעל העסק לעבוד נכון
מול הבנק ,מאפשר לו לזהות מראש את התקופות המאתגרות
ולהיערך אליהן מול הבנק באופן נכון מנקודה של כוח ולא
מנקודת חולשה.

סיכום
ניהול כספי נכון של העסק הינו
נדבך חשוב בהצלחת העסק בכלל,
ובמיוחד בתקופה של כלכלה
בלתי יציבה ,מיתון ,העלאות
מחירים והכבדה בנטל המיסים על
העסקים ועל האזרחים ,כשהמטרה
היא לשרוד את התקופה הנוכחית
במטרה להגיע לתקופות טובות יותר
במשק מחוזקים ,גדולים ורווחיים
יותר!
מציאת נקודת האיזון של העסק,
בניית תקציב וקיום בקרה תקציבית,
בחינה שוטפת של הרווחיות (העלאת
הכנסות ,חיסכון בהוצאות) ותמחור,
בחינת הפעילות על פי מרכזי רווח
וניהול נכון של תזרים המזומנים
(הקבלת תקבולים לתשלומים)  -הינם
המפתחות הראשיים להצלחת העסק.
בעל עסק שמבין את חשיבות הנושא,
אך מסיבות כאלה ואחרות אינו מבצע
את המטלות הללו בעצמו ,ואינו יכול ו/
או מעוניין להעסיק גורם מקצועי כשכיר
במשרה מלאה  -חשוב מאוד שישקול
את האפשרות לקנות את השירותים
הללו במיקור חוץ ,בהתאם לצרכיו
וליכולותיו הפיננסיות ,בין אם כפרויקט
לתקופה מוגבלת ובין אם כליווי מתמשך.
רואה חשבון משה יסקין הינו הבעלים של
חברת יסקין ניהול כספים בע"מ ,המתמחה
במתן שירותי חשבות וניהול כספים במיקור
חוץ לחברות ולעסקים קטנים ובינוניים.
לפרטים נוספים.www.cfo.yeskin.co.il  :
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