ניהול תזרי מזומני
כאשר אנו מדברי על ניהול תזרי מזומני אנו מתכווני לניהול נכו ותקי של כניסת ויציאת
הכספי מחשבו החברה בפועל .יש להדגיש כי בניהול התזרי אי בוחני רווחיות עסקית אלא
יכולת פירעו מהתחייבויות קיימות ועתידיות.
התחייבויות אלו יכולות להיות כדלקמ :
•

תשלומי לספקי במועדי הקבועי.

•

תשלומי לעובדי.

•

פירעו הלוואות.

•

תשלומי שכירות.

•

תשלומי עירוניי שוני )ארנונה ,מי וכו'(.

•

תשלומי למוסדות המדינה )מס הכנסה ,מע"מ ,ביטוח לאומי וכו'(.

בעול העסקי של ימינו ,מועד גביית הכספי מידי הלקוחות וכ ביצוע התשלו לספקי מתקיי
בפער זמני אשר מחייב מעקב מדוקדק .תזרי מזומני תקי וחיובי עשוי להעיד רבות על חוסנו
ויכולתו של העסק וא! יותר מהיותו עסק רווחי.
מניסיוננו ,עסקי רבי ,על א! היות רווחיי הגיעו לכדי חדלות פירעו כתוצאה מניהול תזרי
מזומני לקוי .תזרי מזומני לקוי עשוי לגרו למגוו כשלי אשר ייתכ כי אינ נראי חמורי
בשלב ראשו א" יכולי לגרור את העסק למערבולת ממנה יהיה קשה להיחל .#לדוגמא ,מת שיק
לספק אשר חוזר כתוצאה מטעות בתזרי המזומני או א! חוסר תשומת לב עשוי לגרור חוסר
שביעות רצו מצד הספק אשר יקטי את אשראי הספקי הנית לעסק ,במקרי קיצוניי ספקי
עשויי לדרוש תשלו במזומ כנגד הסחורה אות ה מספקי )יש לזכור שג הספק מנהל תזרי
מזומני משלו והשיק החוזר פגע ג בו( .דרישת תשלו במזומ פוגעת בעסק ומקטינה את חוסנו
העסקי ויש להימנע מתשלומי אלו בכל דר" אפשרית.
נוסי! עוד כי תזרי מזומני תקי עשוי לסייע בעתות משבר כגו מצב כלכלי ירוד במשק )בדגש על
עסקי המספקי שרותי מותרות כגו מסעדות(.
בעת ניהול תזרי המזומני אנו ממליצי לנקוט במספר כללי:
•

התייחסות שמרנית לגביית כספי מלקוחות.

•

יש להתייחס למועדי התשלומי אשר הוצגו לעיל )משכורות ,שכירות וכו'(.

•

יש לוודא את התאמת הבנק אל התזרי מידי תקופה קבועה.

•

יש להוסי! סכו קבוע כהוצאה פתאומית ואשר אינה צפויה מראש.

משרדנו ישמח לעמוד לשירותכ בכל שאלה או הבהרה.

