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ידוע מראש אלא  וושותפיו אינ "אח הגדול"שלומים לתהפשוט כי נושא ההוצאות המוכרות, הפחת ו

נגזר מההכנסות/מכירות בניכוי הוצאות תפעול וכיו"ב. למעשה, שורת  "ההכנסה החייבת במס/רווח 

צאות התפעוליות  מתקבלת מניכוי ההובדו"ח רווח והפסד,  (בשפת אנשי המספרים) לפני מס"

הנהלת החשבונות ולא של בעל העסק. אם /המוכרות לצורך מס. זוהי עבודתו ומיומנותו של יועץ המס

יש לבעל העסק די זמן לעסוק בחישובי הוצאות מוכרות, כנראה שהוא אינו עוסק בשווק ומשכך 

רות. רשויות המס  תיוותר לו תעסוקה שהרי ללא הכנסות אין טעם בחישובי הוצאות מוכ מסופקני אם 

  מואילות בטובן להכיר בהוצאות, אך בהתנייה ליצור הכנסות. פראיירים הם בטח לא...

  הנסיבות שצויינו לעייל, מביאנו למספר מסקנות מתבקשות: למכלו

 התנהלות עסק קטן אינה מקבילה להתנהלות עסק גדול בכל הקשור לניהול הפיננסי .1

ול פיננסי כמו לעסקים גדולים להם מחלקה ואף אגף לעסק הקטן אין מערכות תכנון מס וניה .2

 חשבות  וכספים

שואפת לאפס בעוד שבחברות בשנת פעילותו הראשונה יכולת  חיזוי הרווח של עסק קטן  .3

ן באמצעות פרמטרים שונים להעריך את תחזית הרווח שהינו כלי חשוב לצורך תגדולות ני

 (ROI)חישובי החזר על ההשקעה 

לשקף  מצב בו המצוי תואם את הרצוי. בהיעדר יכולת שכזו, מוטב להתמקד תחזית אמורה  .4

בתחזית אשר הסיכויים להתממשותה גבוהים יותר מאשר התמקדות בפרמטר, חשוב ככל 

 שיהיה, אך בעל יכולת חיזוי מועטה.

  

מכלול המסקנות הללו מביאני להצעת חשיבה עסקית לעסק הקטן המתמקדת בתחזית הכנסות על 

  זית רווח, וזאת בעיקר בשנת הפעילות הראשונה של העסק.פני תח

  פרקטיקה:

על מנת ליישם את אסטרטגיית תחזית ההכנסות בצורה מיטבית, יש להיעזר בכלי  שאין בלתו: נקודת 

לא מופסד). עיקרה של -או בשפתי: נקודת הלמל"מ (לא מורווח (BEP-Break-Even point)האיזון 

נדיקציה באשר לרמת ההכנסה הנדרשת על מנת לכסות את ההוצאות נקודת האיזון מספקת לנו אי

כך שהרווח ברוטו הינו אפס. בשים  תפעוליות ולא השקעתיות!) בתקופה נתונה-התפעוליות (בהדגש

נקודה נוספת:  . לב, כי לעולם הרווח בנקודת איזון הינו אפס! זוהי המשמעות של נקודת האיזון...

חת בחשבון את כלל העלויות בעסק: קבועות, משתנות,  עקיפות בשקלול הוצאות התפעול יש לק

וישירות). לא אכנס כאן לנוסחה עצמה  (ניתן למצוא אותה במרשתת) אומר רק כי הפרמטרים 

  מבוטאים במונחי ברוטו ולא נטו שכן כאמור הנתונים (הכנסות ברוטו והוצאות ברוטו) הינם  לפני מס

. נקודת האיזון נעשית אחת לחודש שכן יעדי ההכנסה מאידך- ותהוצאות מוכר ישובללא חמחד,  אך 

שייגזרו מנקודת האיזון, נעשים על בסיס חודשי ומעודכנים תדיר בהתאם לשינויי נסיבות. במקרה דנן, 

אשר לטעמי מספקת  פתרון מצויין  Excel - ידידו הטוב ביותר של האדם אינו הכלב, אלא תוכנת ה

  .תימחור וניתוח ביצועים (ובכלל זה: ניתוח דוחו"ת רווח והפסד)לעסקים קטנים בכל הקשור  ל

ייאמר, כי נקדות האיזון הינה כלי בעל חשיבות עליונה הן לעסק בתחילת דרכו ובוודאי לעסק קיים שכן 

  הוא מספק לנו תשובה לשאלת מליון השקל: האם שווה לי להמשיך ולהחזיק את העסק?

  לעבור לשלב הבא: בניית תחזית הכנסות.איזון, נוכל  תלנו נקוד שתה, משיע
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  סיכום:

התנהלות עסקית של העסק הקטן שונה מהותית מהתנהלותו של עסק גדול ולפיכך יש להתאים את 

 (Revenue Management)החשיבה העסקית בהתאם. במאמרי זה הצעתי להתמקד בניהול הכנסות 

שהינו  (Profit Management )  וח שהינו כלי בעל יכולת שליטה וחיזוי טובים יותר מאשר  בניהול הרו

תוצאתי, אינו בעל יכולת חיזוי גבוהה ומכל מקום שליטתו של בעל העסק בחיזוי הרווח מוגבלת בשל 

בדיעבד כולנו  ההכרח לחלוק את הרווחים עם רשויות המס, שלא לדבר על חישוב ההוצאות המוכרות.

  חכמים, אך עלינו לתכנן מראש את פעילותינו העסקית ובכלל זה: תחזית ההכנסות.

ובניהול מכירות יש לשאוף להשגת יעד מוגדר, שכן  ,על בעל העסק לעסוק במכירות על פני פנקסנות

ריאליים יש לבנות יעדי הכנסה  - אין... ואם ביעדים עסקיים עסקינן-מותר האדם מן הבהמה - אילולא כן

  קרי: ברי השגה הנשענים על פלטפורמה עסקית, במקרה דנן: נקודת האיזון.

ים עסקיים, עדבכל הקשור ליכולת הניבוי, אנו יודעים למי ניתנה נבואה. ברם, בשל ההכרח בהגדרת י

 םברי עדיף..." היינו: התמקדות בפרמטרים אשר הסיכוי להתממשות - אני מצדד בגישת  "ברי ושמא

ר מאשר בפרמטרים שאין לבעל העסק יכולת לחזותם מראש, ובוודאי לא בשנת הפעילות גבוה יות

הראשונה של העסק הקטן שהינה "שנת ההכרעה" בכל הקשור לשאלת המשכיות  עסקית או סגירת 

  העסק  בשל אי הצדקתו הכלכלית.

, למכולת גישת התמקדות ביעדי הכנסה אם כן, עדיפה על פני גישת התמקדות ביעדי רווח. אכן

הולכים עם רווח ולא עם הכנסה, אך הרווח מגיע מהכנסות. ללא הכנסות ברות  חיזוי והשגה, אין 

  רווח...

  

  

  

  

  

 EBS  - Synergic*.המחבר הינו מרצה ויועץ ליזמות עסקית ושווק בהתמחות עסקים קטנים, מנכ"ל

  הדרכות תכלית

 ןנית נקודת איזון וקביעת יעדי הכנסה כולל נוסחת חישוב . פורמט תכנית עסקית לעסקים קטנים**

 www.synergic.co.ilלהורדה בכתובת: 

 

 

 

 


