
Business profileדוחות כספיים  , על ניהול סיכונים
ותזרים מזומנים

ירון נחמנה

CPIM, CSCP

חברת פרקטיקל



APICSאודות 

החינוך וההסמכה המוביל בעולם בתכנים של שרשרת  , כגוף הידע1957מוכר משנת  APICSארגון•
אספקה ותפעול

טרמינולוגיות ומושגים בתחום שרשרת האספקה 4,800קובע למעלה מ APICSמילון המונחים של •
והתפעול

מהוות תו תקן בינלאומי שממקם אותך כמומחה מוסמך בתחום שרשרת אספקה APICSהסמכות •

:ומציעה קורסי הכשרה בתחומים הבאיםAPICSפרקטיקל הנה שותף בינלאומי של •

➢APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM)

➢APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP)

➢APICS Certified in Logistics, Transportation and Distribution (CLTD)

➢SCOR-P – Supply Chain Operations Reference Professional



➢ Sales & Operation Planning (S&OP)
➢ Forecast & Demand Management
➢ Supply Chain Strategy
➢ Inventory Management & Optimization
➢ Production Planning & Control 
➢Technology Solutions
➢ Key Performance Indicators
➢APICS Certifications
➢Education & Workshops

Training & 
Education

Supply Chain 
Technology

Operation

Excellence



?כיצד נמדוד מלאי ויעילות תפעולית מתוך דוחות פיננסיים 

• עלות המכר/ ממוצע ערך מלאי 

• Annual COGS / Average Inventory in $

סבבי מלאי

(Inventory 
Turns)

• סבב המלאי / 12

• סבב המלאי / 365

/חודשי מלאי 

ימי מלאי

• Supply chain executive KPI

• מדד יעילות תחרותית

Cash to Cash 
Cycle Time



תזרים מזומנים

(Cash Flows)
דוח רווח והפסד

(Income Statement)

מאזן

(Balance Sheet)

זמן' מצב תזרים מזומנים לנק

הורדת מלאי משפרת תזרים  •

מזומנים

מחיקת מלאים מקטנה את •

ההון העצמי ועלולה להוביל 

לדרישה לצמצום חוב

הוצאות ורווח  , כ הכנסות"סה

על פני תקופת זמן

מלאי –(cogs)עלות המכר •

ישיר נרשם כהוצאה רק בעת 

המכירה

הוצאות  : עלויות תפעול•

תקופתיות נצברות בהוצאה  

בתקופת הדוח

הקטנת הוצאות אפקטיבית  •

יותר מהגדלת נפח מכירות  

בתרומה לשורה התחתונה

התחייבויות והון  , מצב נכסים

זמן' של החברה לנק

רק רווח גולמי תורם לשורה  •

התחתונה כשהמלאי נמכר

ניתן לחשב ממוצע מלאי •

מתוך המאזן

השפעות  המלאי על הדוחות הפיננסים



מאזן-2017טבע 

נכסים

הון עצמי

[4924 + 4954] / 2 = 4939

$מליארד 4.9: ממוצע מלאי•

התחייבויות



דוח רווח והפסד  -2017טבע 

:עלות המכר•
$מליון 11,560



(הנהלה)מדדי בקרה לניהול מלאי 

• ממוצע ערך מלאי /עלות מכר =
11,560M / 4,939M = 2.34 turnsסבב המלאי

• 12 / 2.34 = 5.1 months

• 365 / 2.34 = 156 days

ימי מלאי

(Months/days)

• סיכוני נזילות/ מדד יעילות תחרותית 
Cash to Cash 
Cycle Time

?זה טוב➢

?זה רע➢

?זה סביר➢

איך זה בהשוואה לשחקנים  ➢
?אחרים בשוק



Cash is King again

cash "134"ששת חברות התעופה והבטחון הגדולות בעולם הזכירו את המושג •
פעמים ברבעונים האחרונים  

שנים3פעמים ברבעונים מקבילים לפני 75לעומת 

?למה •

?מי שולט על התזרים •



המדד בודק כמה זמן לוקח לארגון . Cash-To-Cash Cycle Timeאחד ממדדי יעילות שרשרת האספקה של ארגון הוא ה 

:דרך נוספת להסתכל על זה. להחזיר בחזרה את הכסף שהוא מוציא

המדד בודק מהו משך הזמן בו חברה תשאר ללא מזומנים אם היא מגדילה את ההשקעה במשאבים בכדי להגדיל  
.שמודד סיכוני נזילות בתהליך גדילהזהו מדד . מכירות

המדדים בשרשרת אספקה  " מלך"

ימי מלאי
אשראי  

לקוחות

אשראי  

ספקים
Cash to Cash 
Cycle Time

= + -



דוחות כספיים –2017טבע 

הון עצמי



מארק תעשיית הפארמה  'בנצ-C2CCTמדד 

Revenue 2017 – 22.3B $
GM 2017 – 49%

Revenue 2017 – 11.9B $
GM 2017 – 42%

Revenue 2017 – 4.9B $
GM 2017 – 40%

Revenue 2017 – 27.3B $
GM 2017 – 58%



מארק תעשיית הפארמה  'בנצ-C2CCTמדד 

Revenue 2017 – 35 B €
GM 2017 – 68%

Revenue 2017 – 52.5B $
GM 2017 – 80%

Revenue 2017 – 40.1B $
GM 2017 – 69%

Revenue 2017 – 50.1B $
GM 2017 – 66%

Revenue 2017 – 76.4B $
GM 2017 – 68%



שנים אחרונות10מדד כללי לתעשיית הפארמה ב 



מציאותמיתוס 

צמצום מלאי יגרום לאיחורים  
ואובדן מכירות

חברות בעלות סבבי מלאי גבוהים משיגות  

.רמת שירות גבוהה יותר באופן עקבי
"המלאי הנכון"הן ממוקדות על אחזקת 



מציאותמיתוס 

פונקציות שונות צריכות להיות מתואמות  תזרים הוא סוגיה של אגף כספים
:  בניהול התזרים

ייצור ורכש, שרשרת אספקה, מכירות



מציאותמיתוס 

הדרך לפתרון הוא ביצירת נתונים  

וכלים טובים יותר

דווקא שינויים רבים ומהותיים ניתן להשיג  
על ידי שינוי תהליכים עסקיים



מציאותמיתוס 

יש לקבוע יעדים נכונים והמנהלים  

יצליחו להגיע ליעד

יצירת יעדים אגרסיביים מבלי להשקיע  

בבניית יכולות שרשרת אספקה לניהול  
מלאי מייצר סיכון אמיתי לרמות השירות



דרכי התמודדות לשיפור סבבי מלאי ותזרים

הטמעת תרבות של ניהול תזרים1.

שיפור בשקיפות של סבבי מלאי לפי תוכנית2.

(Lead Time)שיפור ניהול ובקרת זמני אספקה 3.

"  המלאי הנכון"ניהול 4.

(   WIP)שיפור במעקב אחר חומר בתהליך 5.

להזהר בהמרת תנאי תשלום עבור הנחה במחיר  6.

?האם היא מכסה את עלות אחזקת המלאי-לשים לב להנחת כמות 7.



עלות אחזקת המלאי

ביטוח

מלאי פגום

אובדנים

בלאי/ שחיקה 

מלאי מת

עלויות סיכון
עלויות 

אחסנה
עלויות הון

(חסכון, חוב)הזדמנות 

שכירות/ מקום 

כוח אדם

(מסופונים, מלגזות)ציוד 

אחזקת 
מלאי

עלות
הזמנה

עלות החוסר

עלויות 
קיבולת

פריט

“a percentage of the dollar value of inventory per unit of time (generally one year)”

(APICS Dictionary, 15th edition).

?מה המחקרים אומרים

10%ל 1%בין -א

20%ל 10%בין -ב

30%ל 20%בין -ג



מרכיבי עלות אחזקת המלאי-מרק 'בנצ



??אז מה נעשה עם המלאי 



!!תודה 


