נקודת איזו

בעת הקמה ו/או ניהול עסק ,עלינו לבחו מהי ההכנסה היומית אותה נדרש העסק לייצר מידי יו
במטרה למנוע הפסד .נקודת איזו מוטעית עלולה להוביל את העסק לכדי חדלות פירעו וחובות
כבדי ,ומכ נובעת החשיבות שבמציאת הנתו הנ"ל .נקודת האיזו האמורה מורכבת ממספר
גורמי :הכנסות ,עלות המכר ,הוצאות קבועות ,הוצאות משתנות וכ הוצאות בלתי צפויות.
להל דוגמאות לגורמי המרכיבי את נקודת האיזו )בנטרול סכומי המע"מ(:
הכנסות – תקבול אשר נרש בספרי העסק.
עלות המכר – הוצאה שהתהוותה בעת רכישת המכר ,בי א מדובר בעלות הסחורה עצמה ובי א
מדובר בעלויות נלוות לה כגו עלויות משלוח ,מיסי ייבוא וכו'.
הוצאות קבועות – הוצאות אשר אינ תלויות בהיק" הפעילות של העסק ,כדוגמאת ארנונה .ארנונה
משולמת מידי חודש ,בסכו אחיד וקבוע אשר נית לצפות את סכומו עד לתו התקופה הנמדדת.
הוצאות משתנות –הוצאות אשר אינ קבועות וקיי קושי בהערכת .לרוב הוצאות מסוג זה קשורות
בהיק" הפעילות .לדוגמא שכר עובד שעתי ,ככל שהעסק יפעל יותר שעות כ שכרו של העובד יעלה.
דוגמא להוצאות נוספות הינ הוצאות פרסו אשר קיי קושי בעמידת ,הוצאת חשמל התלויה
במידה רבה בעונתיות וכ מגוו הוצאות נוספות.
הוצאות בלתי צפויות – בעת ניהול עסק ייתכנו מקרי ועלויות שלא נצפו בעת התכנו .הוצאות אלו
יכולות להיות רבות ומגוונות ,החל מהוצאות תיקו משמעותי כגו מזג שהתקלקל וכלה בחלו ראווה
אשר נשבר ויש לתקנו במהירות .אי לכ ישנו הצור להתייחס א" להוצאות אלו ,ג א בטווח הזמ
המיידי איננו צופי אות.
כעת ,עלינו לבחו את מש פעילות העסק בשנה האמורה ,כלי זה יסייע לנו לחשב את ממוצע שעות
הפעילות היומי .לאחר חישוב ממוצע השעות היומי נוכל לחלק את ס ההוצאות הקבועות אשר
יחולקו לכל יו בנפרד.
בשלב הבא עלינו לבחו את הכנסות העסק וכ את עלות המכר על מנת לדעת מהו הרווח הגולמי.
הרווח הגולמי הינו הכנסות החברה בניכוי עלויות המכר וזו ההכנסה האמיתית שאמורה לתמו
בפעילות העסק .לאחר שהצבנו את האומדני הנוספי )הוצאות משתנות ובלתי צפויות( נדע מהו
הרווח הגולמי הנדרש לפעילותו של העסק ,ללא כל רווח לבעליו ,ומכא לגזור את מחזור המכירות
היומי הנדרש.
נשמח לסייע לכ בהכנת התחשיב האמור שכ הוא מהווה אב דר קריטית להקמה וניהול עסק.

