ניהול הון חוזר
תהליכים ומגמות בניהול המזומנים בארגון
מאי 2010

נושאים לדיון

◄

הון חוזר – מושגי יסוד והבנת ההשפעה על פעילות החברה

◄

ניהול הון חוזר – מגמות עולמיות ומקומיות בניהול ההון החוזר

◄

מאיפה מתחילים?  10צעדים בניהול ההון החוזר
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הון חוזר  -הגדרות יסוד
◄ הון חוזר "תפעולי"  -מוגדר כהון אשר

הון חוזר תפעולי = לקוחות  +מלאי  -ספקים

משקיעה החברה לתפעול השוטף של

ספקים
)(DPO

העסק ומושפע מ:

◄

ניהול מלאי ()Forecast to Fulfill

◄

ניהול ספקים ()Procure to Pay

ספקים
)(DPO

הון חוזר
)(DWC

לקוחות
)(DSO

מלאי
)(DIO

מצב רצוי
◄

ההון החוזר התפעולי נמדד בד"כ בימי
אשראי/מלאי כפונקציה של היקף הפעילות
של העסק (מחזור ,קניות ,עלות מכירות)
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ימים

◄

ניהול לקוחות ()Order to Cash Cycle

לקוחות
)(DSO

הון חוזר
)(DWC

.מלאי
)(DIO

מצב מצוי

מדוע ניהול ההון החוזר חשוב? ניהול ההון החוזר בחברה
יביא להשבחת ערך החברה ויתרום לשיפור ביצועיה מול המתחרים

שוק ההון מעריך
ומתמחר את הצמצום
בהון החוזר

חברות אחרות
מבצעות ניהול חוזר

שחרור מזומנים
ויצירת הזדמנויות

השבחת שווי החברה

חסכון בהוצאות
"מעל לקו"
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חסכון בהוצאות
"מתחת לקו"
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איך משפיע ההון החוזר על תוצאות החברה?
אשראי לקוחות

מלאי

המטרה

צמצום ימי הלקוחות

אופטימיזציה של רמת
המלאי הנדרשת

חסכון
"מעל הקו"

צמצום החובות
המסופקים והאבודים
ירידה בהוצאות כוח
האדם העוסק בגבייה
ירידה בהוצאות
משפטיות

הפחתת עלויות
האחזקה של המלאי
ירידה בשטחי האחסון
ירידה בהוצאות כוח
אדם העוסק במלאי
ירידה במלאי המת

חסכון
"מתחת לקו"

מאי 2010

אשראי ספקים

הרחבת מסגרת
האשראי מהספקים
שיפור בתנאים
המסחריים מול
הספקים

 ירידה בהוצאת המימון בשל שיפור תזרימי המזומנים

עמוד 5

ניהול הון חוזר

אתגרים בניהול הון חוזר  -שיפור ההון החוזר הינו תהליך "חוצה
ארגון" ולכן מחייב מעורבות של גורמים ממחלקות שונות
מדד ביצוע
ימי לקוחות
)(DSO

+
ימי מלאי
)(DIO

ימי ספקים
)(DPO

=

ימי הון חוזר
)(C2C
מאי 2010

משמעות

גורם אחראי

מונע על ידי

כמה זמן לוקח לקבל
תשלום מהלקוח?

• מכירות
• כספים
• אשראי /גבייה

• תנאי תשלום
• יעילות הגבייה

כמה זמן ייקח לצרוך את
המלאי?

• מכירות /שיווק
• סחר /רכש
• ייצור /הפצה

• דיוק התחזיות
• זמני אספקה
• תהליך הרכש

כמה זמן לוקח עד
לתשלום לספק?

• רכש /סחר
• כספים

• תנאי תשלום
• תזמון התשלומים
• שיטת תשלום

מחזור המרה למזומנים

• מנכ"ל
• סמנכ"ל כספים
• סמנכ"ל תפעול
• סמנכ"ל שיווק ומכירות

• כמה שיותר נמוך
ככה טוב יותר
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 חברות בתעשיות שונות ברחבי העולם מזהות את ניהול ההון- מגמות בעולם
החוזר כמרכיב מרכזי ובעל פוטנציאל רב לשחרור המזומנים ושיפור מצב החברה
“Kraft was able to generate significant gains in 2009

מזון

from intense focus on working capital management”
“For every one-tenth improvement in inventory
turns, the company will free up about $150 million in
working capital”

קמעונאות

“We continue to manage our working capital very
effectively”

טכנולוגיה

“PPG has redoubled its focus on cash in the
fourth quarter, as we are managing our working
capital and capital spending aggressively”

תעשיות

ניהול הון חוזר

7 עמוד

2010 מאי

ניהול המזומנים עובר למרכז הבמה כ 82% -ממנהלי
חברות שהשתתפו בסקר  E&Yמודאגים מניהול המזומן בארגונם
בסקר שערכה ארנסט יאנג בקרב למעלה מ 300 -מנהלים בכירים בחברות
גלובאליות בנושא הזדמנויות בעת משבר עולה כי ניהול המזומנים בארגון עבר
למרכז הבמה
מדדי הון
חוזר

• מעל חצי מהנשאלים השיבו כי מדדי ההון החוזר הינם
חלק ממדדי הביצוע השוטפים של הארגון ()KPI’s

ניהול ספקים •  46%מהנשאלים צמצמו את מספר הספקים שלהם
מתוך מטרה לשפר את תנאי האשראי והמחיר

ניהול
מזומנים

מאי 2010
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• כ 73% -מהנשאלים השיבו כי הם בוחנים תהליכים פנימיים
בניהול המזומנים בארגונם

ניהול הון חוזר

 - USA & Europeבארה"ב ואירופה נראה שיפור
מתמשך בקיצור מחזור ההמרה למזומנים ()C2C
◄

בין השנים  2008 – 2002השיגו
ארה"ב ואירופה שיפור דומה של

ביצועי הון חוזר השוואה ארה"ב ואירופה
USA
EUROPE

כ 15% -במחזור ההמרה למזומנים

הפעולה בין לקוחות וספקים והטמעת

תהליכים לניהול ההון החוזר
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43
40

39

42
39

44

44
40

39

46

45
43

41

44
42
40
38

36

36
34

ימים C2C

◄

השיפור נובע ברובו מהגברת שיתופי

47

48

ישראל – השוואת מחזור ההמרה למזומנים בתעשיות
שונות
◄

◄
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ימים C2C

◄

חברות התעשייה המסורתית (מתכת,
הבניה)
ומוצרי
נייר
פלסטיק,
מאופיינות במחזור המרה למזומנים
ארוך יחסית
חברות אלו רגישות לשינויים במחירי
חומרי הגלם אשר מחייבים אותן
להצטייד במלאי ,בנוסף ענפים אלו
מאופיינים בימי לקוחות ארוכים וימי
מדיניות
בשל
קצרים
ספקים
התשלומים במדינות חומרי הגלם
לרשתות המזון מחזור ה C2C -הקצר
ביותר בשל אופי סלי הקניה ,מלאי
מהיר וכוחן בשוק על פני הספקים
(חברות המזון והמשקאות)
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ישראל – ניתוח מגמות בענף המזון
◄

בשנים האחרונות ,הורגשה במשק התחזקות כוחן של רשתות המזון מול
יצרניות המזון והמשקאות

◄

בשנת  2009חלה עליה בימי הספקים ברשתות המזון אשר באה לידי ביטוי
בעלייה בימי הלקוחות ביצרניות המזון והמשקאות
85

ימי לקוחות יצרני מזון

79
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80
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ימי ספקים רשתות מזון
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FY2008

ימים

ימי לקוחות יצרני משקאות

69

70

חברות סלולר  -בדיקה של חשבונות אקראיים בחברות הסלולר מעלה
פער של  9-10ימים במהירות הגבייה של החשבון בין א' למתחרותיה

תקופת החשבון

מועד
הפקת החשבון

מועד הגעת
החשבון

מועד
התשלום
(הוראת קבע)

ימים מתום תקופת החשבון

ליום התשלום

להגעת
החשבון ללקוח

חברה א'

15/11/200914/12/2009

14/12/2009

01/01/2010

07/01/2010

24

18

חברה ב'

07/10/200906/11/2009

07/11/2009

16/11/2009

21/11/2009

15

10

חברה ג'

02/08/200901/09/2009

02/09/2009

?

16/09/2009

14

?

 9-10ימים

 8ימים

הפרש בין א' לאחרים
אין לראות בנתונים אלו הוכחה ליעילות הגבייה של החברות.

שווי פער של  10ימי אשראי לקוחות עבור חברה א' הינו כ 100 -מיליון ₪
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 10צעדים לשיפור ההון החוזר
 .1זיהוי הגורמים המשפיעים ביותר על
ההון החוזר בארגון

 .6בניית שרשרת אספקה יעילה אשר
ניתנת להתאמה לשינויים בתנאי
השוק

 .2יצירת קשר ושיתוף פעולה בין
הגורמים הקשורים לשרשרת הערך
בהון החוזר

 .7קביעת מדדים לבקרה אחר חוסנם
הפיננסי של הלקוחות והספקים

 .3ניהול יעיל של תנאי האשראי
ללקוחות וספקים (בהתאם לאווירה
העסקית)

 .8שימוש במידע לטיפול במחלוקות ,על
מנת לרדת לשורש הבעיה

 .4ייעול תהליך הפקת החשבוניות
והגבייה וטיפול יעיל ומהיר במחלוקות
 .5הגברת תדירות הפקת החשבוניות

 .9הבנה וכימות של חלופות הניהול
השונות עבור כל גורם (לדוגמא
הקדמת תשלום לניצול הנחה לעומת
ניצול מסגרת האשראי)
 .10תמרוץ ההנהלה לשיפור ההון
החוזר
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תודה

